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Do jara správnou nohou
Vážení čtenáři,
letošní zima se nám trochu „zasekla“ a o Velikonocích
místo skotačení na jarním pažitu nezbylo než k pohybu na
čerstvém vzduchu nasadit lyže. Příjemné a slunečné počasí,
skoro půl metru prašanu, připravené stopy pro běžkaře na
Krušnohorské magistrále a v okolí Božího Daru a upravené
sjezdovky na Klínovci určitě potěšily všechny milovníky pohybu na sněhu. Pomalu, ale jistě se začíná vkrádat do povědomí nová pranostika „Vánoce na blátě, Velikonoce na sněhu“.
Nakonec ovšem jaro chytilo druhý dech a dále už šlape podle
starých zavedených stereotypů, prostě tak, jak se očekává
a jak to má být.
A co živočišný druh člověk? I v jeho společenství probíhá
všechno v rámci tisíciletých stereotypů. Období klidu střídá
doba násilí, po válce přichází mír a naopak. V současné době
s ohledem na rostoucí počet válečných konﬂiktů a střetů nejen
v relativně vzdáleném světě, ale už i v našem blízkém okolí
to vypadá tak, že se po zdánlivě dlouhé době klidu a míru
přesouváme směrem k horší fázi fungování lidstva. Namísto
spasitele je v očekávání spíše šílený sebevražedný pilot, který
nasměruje letadlo naší současné společnosti do další katastrofy. Abychom však, jak se říká, nemalovali čerta na zeď, třeba
je to jen klamné zdání nebo dozvuky zimní depresivní nálady.
Obraťme proto list. Je jaro, užívejme si ho všichni plnými
doušky, a abychom nezapomněli, „bacha na klíšťata“!
Koledníci ve Pstruží (foto: Anna Heranová)

Vaše redakční rada
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Podobný příběh, ale úplně jiného chlapce
Samozřejmě každý z nás má
právo na svůj názor, ale pokud ho
zveřejní, může se stát, že se někdo
ozve. Zde je, co mě napadlo pod
„Sklenutým nebem plným hvězd“
v únorovém čísle Luftu.
Shodou okolností je zde rovněž
chlapec, vlastně ještě dítě, ovšem
se svými pochybami je sám. Neví
totiž, komu má ve škole věřit. Zda
panu učiteli přírodopisu, nebo
panu učiteli náboženství. Protože, jak to chápal on, nemohli mít
pravdu oba. On však chtěl něčemu věřit, a proto zoufale hledal
důkaz. Vědomostí však ve svém
věku ještě mnoho neměl, a tak,
aniž si to uvědomil, uplatnil metodu „pokusu a omylu“. Byl v tom
velký kus odvahy a rozhodování,
avšak hledal důkaz a pro ten byl
rozhodnut i zhřešit.

A tak trpělivě čekal, až ten čas
konečně nastal. Byl doma sám
a schylovalo se k bouřce. Pro
úplnost je nutno podotknout, že
bouřky v těch časech měly ještě
jiné grády a kvalitu než ty nedomrlé bouřky dnešní. Chlapec se
začal svlékat, chvilku přemýšlel
nad trenýrkami, pak odložil i ty,
a jak byl přírodou stvořen, vyběhl na zahradu. Bouře přibývala na
síle, a když se dostavil mocný vichr, hrom, blesky, déšť a kroupy,
přiložil ruce k ústům a co mu síly
stačily, volal svoje dětské nadávky vzhůru vůči „všemohoucímu“.
Pámbíček je v …, pámbíček vůbec
není a někdo ho jen tak vymyslel.
Pak se shrbil a uprostřed blesků
čekal na svůj konec. Ale ani po
dalším a ještě hříšnějším spílání
se nic nestalo.

Chlapec, který měl zkušenost,
že po provinění následuje trest,
pochopil, že se neprovinil, protože zřejmě nebylo proti komu.
Tomu pak uvěřil pro celý život.

Lhostejno zda to byl občanský
průkaz, či nebeský úkaz. A já to
musím vědět, protože tím chlapcem jsem byl já.
Hanuš Hron

Knihy kolem nás
Na den 23. dubna připadá Světový den knihy a autorských práv. Původ tohoto svátku je nutné hledat ve španělské Katalánii, kde je tento
den spojen se svátkem svatého Jiří a s darováním růže každému, kdo si koupí knihu. Světový den knihy a autorských práv se slaví pravidelně
od roku 1995 ve více než sto zemích světa všech kontinentů. Tradičními partnery akcí pořádaných při této příležitosti jsou spisovatelé, učitelé,
školy, knihovny, masmédia a další veřejné a soukromé instituce.
Také o regionu Krušnohoří
v minulosti vznikaly a v současnosti vznikají publikace, v nichž
nacházíme informace, jak se tu
žilo, jak a kdy vznikaly první osady
a města atd. Regionální vlastivědné
a historické publikace nevycházely
vždy ve velkých nákladech, často
šlo pouze o několik stovek kusů.
Výjimky tvoří zásadní díla o historii, jimiž byly například Pilzovy
Dějiny města Nejdku (Geschichte der Stadt Neudek) či sborník
Nejdecko z roku 1990, u nichž se
náklad pohyboval v několika tisících či desetitisících kusů. Ovšem
knihy neměly a nemají na růžích
vždy ustláno. V minulých dobách
nemohly vyjít knihy často z ideologických důvodů, nyní vydání
usměrňuje zejména výše potřebných ﬁnančních prostředků.
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

Kromě výše uvedené „Pilzovy
kroniky“, která vyšla v originále nejprve v roce 1923 a v češtině pak o 80 let později, stojí za
zmínku útlá brožura abertamského
učitele Josefa Rödiga s názvem
Gebirgsheimat z roku 1921, jež
se zaměřuje na většinu západního
Krušnohoří a jeho přírodní krásy
a činnost člověka (osídlení, průmysl, obchod a doprava). Nechybějí
ani popisy jednotlivých krušnohorských měst a obcí, pasáže o místních osobnostech nebo pověsti.
Po druhé světové válce s vyhnáním a odsunem německého
obyvatelstva byl na několik desetiletí region až na drobné výjimky
bez vznikajících publikací, které
by se uceleně zabývaly minulostí
Krušných hor. Zato v Německé
spolkové republice, kde bydlela

většina zdejších Němců, docházelo
k vydávání těchto brožur a knížek.
Své vlastní zpracované dějiny mají
například Bernov, Šindelová, Tisová, Děpoltovice či Potůčky.
Na našem území se díla s historickou tematikou začala vydávat až v 80. letech a ani doposud,
přes množství literatury vydané
v posledních třech desetiletích,
nebylo zatím možné zacelit bílá
místa v dějinách obcí a měst
Krušných hor. Zpracování knihy je časově a ﬁnančně náročnou
záležitostí a vydání předchází
mnohaleté shromažďování podkladových materiálů.
Přejme si, aby vycházející knihy našly vždycky svého čtenáře
a abychom v nich nacházely moudro a poučení minulých generací.
Četba literatury výraznou měrou

formuje člověka, je zkrátka součástí lidského života.
Pavel Andrš

Obálka Rödigovy knihy z roku 1921
s rozhlednou Pajndl
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V ediční činnosti může jít Nejdek příkladem
Pohnuté dějiny, dobře ochraňované památky, přírodní bohatství a vyspělý průmysl, to vše má podkrušnohorské město Nejdek. Má však
také občany, kterým toto všechno není lhostejné. Vědí, že tou pravou cestou k lepší budoucnosti je poznávat minulost a učit se od ní. Vzdělávací činnost si na svá bedra dobrovolně vzalo občanské sdružení JoN – Jde o Nejdek. Mělo štěstí, že mohlo navázat na proslulou Krušnohorskou
jednotu, která ve městě působila od roku 1897. Je chvályhodné, že v ediční činnosti, ostatně jako i v jiných oblastech, se může vždy spolehnout
na podporu města.

Knihu dnes může vydat kdokoliv. Stačí znalost pravopisu, vydolovat z paměti něco vzpomínek
a hlavně vytrvale obcházet všechny možné sponzory. A tak dlouho
škemrat, až se korunka ke korunce
sejde. Nejlíp se to daří tam, kde
potenciální autor (nebo jeho kamarád) dosáhne na unijní peníze.
Odstrašujícím příkladem je honosně vypadající kniha Kulturní
dědictví Karlovarského kraje,
vydaná pod rouškou anonymity
a v neuvedeném roce.
A právě s ohledem na tyto nedodělky vyniká invence a profesionální péče, jakou Nejdečtí
věnují svým publikacím. Od roku
1990 jich nejdecká radnice a JoN
vydaly dvanáct, aniž tím řekli své
poslední slovo. První tři tituly,
vydané už v letech 1990–1998,
poskytují občanům tolik potřebné
informace o dějinách města, jeho
památkách, ale třeba i dopravním
spojení včetně nabídek výletů.
Není náhodou, že ediční řadu
zahájil Sborník k 650. výročí
založení města, který zpracoval
karlovarský historik Stanislav Burachovič. Zkušený autor v tomto
oboru tak nastartoval dráhu, po
níž už mohli jeho následovníci
jít dál. Jeho jméno čteme i v tiráži líbezné brožurky Rozhledna
na Tisovském vrchu Pajndlu,

jejíž text doprovodil svými fotograﬁemi Stanislav Wieser. Oba
tito dlouholetí spolupracovníci
vytvořili pro Nejdek a okolí také
ojedinělého průvodce Železnicí
Porolavím a přes Krušné hory.
Tady už ovšem přiložil ruku k dílu
mimo jiné také nejdecký občan
Milan Michálek.
Knihou, která svým významem i provedením stojí vysoko
nad ostatními, jsou v roce 2003
vydané Dějiny města Nejdku
do roku 1923. Jejich autorem je
Josef Pilz a do češtiny je přeložil Miroslav Holeček spolu s Ingeborg Kosťovou, svůj podíl na
všestranné kvalitě knihy mají
též Milan Michálek, Pavel Dohnal, Pavel Andrš, Linus Vrba
a Zdeněk Pánek.
Jako umělecký pandán k této
kronice slouží další titul, který
vyšel v roce 2005 – Takový byl
Nejdek autorů Pavla Andrše,
Milana Michálka a Zdeňka Pánka s graﬁckými pracemi Pavla
Dohnala. Nejrůznější pohlednice
a fotograﬁe spolu s dokonalou
graﬁkou podávají obraz Nejdku
a jeho okolí od poloviny 19. století až do roku 1945. Vidíme tu jako
na dlani život města, jehož jméno procházelo vývojem od názvu
Neydek, Neudek, Nýdek až po
nynější Nejdek.
V opět česko-německé verzi
vznikla v roce 2007 útlá knížka
Slavní nejdečtí rodáci, v níž autor Pavel Andrš vzdává hold osobnostem, které se v Nejdku narodily, toto město navštívily či jinak
proslavily. Jejich seznam tvoří
Heinz Kurt Henisch, Johann Wolfgang Goethe, Otakar Korec, Josef Pilz, František Rajman, Vladimír Ráž, Rudolf Schreiber, Ignác
Sichelbarth a Wenzel Wolfert. Milan Michálek sepsal v roce 2007
brožuru Křížová cesta v Nejdku,
o rok později při jejím otevření
vyšla publikace Jarmily Janků Reliéfy na Nejdecké křížové cestě.
Již zmíněný Heinz Kurt He-

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

nisch nastartoval v Nejdku na
přelomu tisíciletí ediční řadu
vzpomínek lidí, kteří se zde narodili a nedobrovolně museli svůj
domov opustit. Jeho kniha První
tanec v Karlových Varech není
oslavou nedalekých lázní, ale jeho
rodiště. Mladý muž z židovské
rodiny zde prožil šťastné mládí,
avšak tuto idylu zničily události
roku 1938. Celá rodina včas emigrovala a mladý Henisch mohl
vystudovat a stát se uznávaným
vědcem. V roce 1990 Nejdek navštívil a s úctou poklekl na jeho
dlažbě. Vynikající překlad je opět
dílem Miroslava Holečka.
Osud vyhnance potkal i dalšího nejdeckého rodáka Franze
Achtnera. Jeho vzpomínky Jaké
to bylo kdysi doma v Nejdku
líčí 25 let jeho života v rodném
městě, ale především nepřekonanou touhu po ztraceném domovu.
Z toho jej tentokrát nevyhnali nacisté, nýbrž české zákony
o poválečném odsunu Němců.
Dojímavá četba plná hezkých
vzpomínek, ovšem pro vnímavého čtenáře i bezděčné poučení.
V nově založené edici JoN tvoří
kniha druhý svazek.
Jediné osobnosti je věnována také životopisná kniha Ericha
Zettla, editovaná ve spolupráci
města Nejdku a Vysoké školy
v Konstanzi. Je věnována pozoruhodnému životu nejdeckého rodáka, který žil v letech 1708–1780
a ve svém dobrodružném životě
to dotáhl až na malíře, misionáře
a mandarína na císařském dvoře
v Pekingu. Další překladatelské
dílo Miroslava Holečka ve spolupráci s Milanem Michálkem nese
prostý název Ignác Sichelbarth.
Jako první svazek nové edice
JoN napsal Pavel Andrš v roce
2010 obsáhlou publikaci Nejdek v letech 1945–1953, v níž
se mu podařilo splnit stanovený
úkol – postihnout hluboké změny
v celospolečenských poměrech
nastalých poválečnou výměnou

obyvatel. Pečlivá práce se stovkami údajů a padesáti historickými fotograﬁemi.
A jsou tu ještě drobnosti, i když
i ty dokazují, jakou péči propagaci města věnují jeho patrioti. Je to
mimo jiné soubor dvanácti historických pohlednic, který vybral
Zdeněk Pánek a graﬁcky upravil
Bořivoj Hořínek, a propagační
materiály k Nejdku.
A to je vše, co už bylo vydáno,
přečteno a v několika případech
i rozebráno. Řada čekatelů na čtenáře se však už znovu formuje,
další dvě „čtení“ jsou na obzoru. Autorem není nikdo jiný než
opět Heinz Kurt Henisch a překladatelem, čerpajícím i tentokrát „z amerického originálu“, je
Miroslav Holeček. Pro veřejnost
jsou zatím k dispozici jako samizdat v kroužkové vazbě v čítárně
knihovny v Nejdku (je tam i Holečkův překlad knihy Franze Achtnera Jaké to bylo kdysi v Nejdku obsahující články, které se do
knižního vydání nedostaly).
První titul pod názvem Tančírna Západ je jakýmsi volným
pokračováním knihy První tanec
v Karlových Varech. Čtenář se
v něm dočte o dalším exulantově
dobrodružném a někdy i strastiplném životě před druhou světovou
válkou i po ní, o jeho závratné vě-

ročník 4 / číslo 4 DUBEN 2015 / Strana 4

ných esejů plných jemné ironie
a inteligentní hry se slovy. Také
v tomto Plahočení v hájích, jak
svou práci nazval, se Henisch
několikrát vrací ve vzpomínkách do rodného města, v němž
jako dítě zažil kromě šťastných

let i chvíle ponížení pro svůj židovský původ. S vděčností a obdivem proto čteme jeho závěrečné krédo – jednou Nejdečanem,
stále Nejdečanem.
Anna Fidlerová
foto: archiv autorky

Nejen Nejdecko
Místopisné publikace o Krušnohoří vycházejí samozřejmě i na jiných místech než v Nejdku. Posledním dokladem toho je knížka Boží
Dar a jeho (nejen) hornická historie, již na konci března vydalo město
Boží Dar. Jejím autorem je člen redakční rady Luftu Michal Urban, který
na 128 stranách shrnul dějiny nejvýše položeného města střední Evropy s důrazem na jeho báňskou minulost. Publikace s mnoha současnými
i historickými fotograﬁemi je k dispozici v infocentru na Božím Daru.
(red)

decké kariéře i neuhasitelné touze
po jeho původní vlasti.
Akademické prostředí mnoha

zemí světa včetně vlastního prožitku a angažmá inspirovalo zkušeného autora k napsání duchapl-

Ediční praxe v době totality
aneb vzpomínky k radosti i smutku
V předchozím článku píši o tom,
jak snadné to má dnes každý, kdo
chce vydat knížku. Úplně hladce
to sice v každém případě nejde, ale
v porovnání s léty totalitního režimu je to úplně jiná káva. Zde je
pár zkušeností.
Vzhledem k tomu, že mé literární
ambice byly zcela naplněny milovanou novinářskou činností, po vydávání knih jsem netoužila. Jestliže
se tak stalo, bylo to tím, že mne většinou do toho někdo postrčil.
Jako první přišla už v roce 1963
nabídka, které nebylo možno odolat. Ředitel tehdejšího ZápadočesWWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

kého loutkového divadla Bedřich
Svatoň mne požádal o dramatizaci knihy Josefa Čapka Povídání
o pejskovi a kočičce. Za odborné
pomoci režisérky divadla Taidy
Plewako se dílko podařilo a děti se
jím bavily několik sezon. Mou začínající kariéru v tomto oboru zmařilo handrkování úřadů s touto špičkovou divadelní scénou, jež slavila
úspěchy i v zahraničí. V Karlových
Varech sice sídlila, ale nikdy tu neměla svůj stálý sálek. O nic lépe se
jí nedařilo po jejím přesídlení do
Mariánských Lázní, kde se ani neohřála a putovala do Plzně, aby se tu

brzy dočkala svého zániku.
Pak se v roce 1967 objevila
v Karlových Varech skupina historiků z tehdejšího gymnázia a muzea,
aby dala dohromady ve třech jazykových verzích Průvodce Karlovými Vary. Protože tu nic podobného nebylo, šel na dračku. Na výzvu
organizátorů jsem do něho napsala
dvě kapitoly – o kulturních tradicích města a tehdy tak oblíbených
suvenýrech. Bylo štěstí, že editorem
bylo zkušené pražské nakladatelství
Olympia, které si do toho od karlovarských papalášů nedalo mluvit.
Stále ještě pod svým tehdejším

jménem Anna Linhartová jsem se
koncem roku 1967 pustila už sama
na tenký led historicko-populárního vyprávění o vzniku karlovarské
becherovky. Dílko se jmenovalo
Tajemství třináctého pramene
a vzniklo z popudu tehdejšího ředitele známé likérky Václava Lupínka. Ten si stěžoval, že nemá
k dispozici žádné souhrnné údaje
o historii závodu, které potřebuje
pro odběratele, návštěvníky i zvědavé novináře. Slovo dalo slovo
a já jsem dostala k dispozici celý
neuspořádaný podnikový archiv,
v jehož chaotickém stavu jsem
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drátem napsal můj syn Jiří Linhart.
Závěr mých vzpomínek je neveselý a zcela zobrazuje dobu, kterou
jsme nedobrovolně žili a kterou
by někteří rádi vrátili. V čase, kdy
jednou z priorit Karlovarska byla
výroba porcelánu, a tudíž i těžba
kvalitního kaolinu, mne napadlo,
že by se o tomto fenoménu mohla
napsat knížka. Psal se rok 1968, nadějný i pro podobné aktivity. Můj
návrh vděčně přijal ředitel národního podniku Keramické a sklářské
suroviny Sedlec a slíbil mu plnou
podporu. Dohodli jsme se, že vzhledem k výročí 70 let podniku budou
vše ﬁnancovat, a doporučil mi pracovníky, s nimiž jsem měla celý
projekt realizovat.
Poměrně brzy mi začalo být
divné, že práce nepokračuje podle
dohody, a začínala jsem mít podezření, že všechno nebude tak snadné jako v případě becherovky nebo
Jáchymova. V důvěře ve všeobecnou dobrou vůli jsem napsala dvě
zásadní kapitoly a dožadovala se
dohodnutých odborných statí. Měla
jsem mít na starosti celou redakci,
výběr fotograﬁí a korektury. Jak se
ale „zlatá šedesátá“ začínala drolit,
u lidí se objevoval strach a kariéristé vycítili svou příležitost. Bylo
mi řečeno, že redakce se ujímá sám
dolovala potřebné informace. Doplněno o současný stav výroby i exportu a výtečné fotograﬁe Vladimíra Radechovského to posléze vyšlo
na publikaci, o jejíž graﬁckou podobu se postaral tehdejší karlovarský
malíř Jan Samec.
Knížka plnila svůj účel i v 70.
letech, kdy jsem si v ní mohla listovat po práci uklízečky ve
sklepích, kde oblíbený mok zrál.
Posloužila i autorovi honosného
propagačního letáku rozdávaného
návštěvníkům v době, kdy likérku
koupila zahraniční ﬁrma. Pod text,
převzatý doslova z mé knížky, se
neváhal podepsat.
Stále ještě pod jménem Anna
Linhartová jsem napsala útlou
knížku Údolí živé vody, kterou na
počest stého výročí narození Marie Curie Sklodowské vydal v roce
1967 Městský národní výbor v Jáchymově. Za pomoc při její realizaci vděčím bývalému řediteli já-

podnik (!) a že moje práce dodáním
rukopisů skončila.
To už se vědělo, že záhy skončím
i já ve funkci okresní zpravodajky
plzeňského deníku Pravda, a každému bylo jasné, že tomu tak bude
i s mou redakcí knížky. Nezbylo
než čekat, jak to dopadne. Dopadlo to špatně.
Začátkem roku 1970 mi volal
karlovarský výtvarník Vladimír
Koutský, který zařadil do knížky
i několik svých kreseb a měl mít
na starosti také její graﬁckou úpravu, že mu to nedalo a rozjel se do
Brna. Tam se totiž, k mému údivu,
kniha tiskla. Dorazil v okamžiku,
kdy bylo dokončeno zničení právě
vytištěného celého nákladu, čítajícího tři tisíce kusů. Podařilo se mu
zachránit čtyři kousky, z nichž jeden mi přinesl na památku. V Brně
se také dozvěděl, že zánik knížky
zavinila dvě jména. Moje a ředitele podniku, jenž byl vzápětí rovněž zbaven funkce.
Kniha, která nese název Zázračná bílá hlína, má čestné místo v mé
knihovně. Jako memento doby, jež
se tak snadno dokáže vypořádat se
vším, co je jí nepohodlné.
Anna Fidlerová
foto: archiv autorky

chymovských lázní MUDr. Josefu
Slánskému a řediteli tehdejšího
jáchymovského muzea dr. Janu
Urbanovi. Vedle pohnuté historie
města obsahovala i popis objevu
radia manželi Curieovými a jeho
léčebné využití v jáchymovských
lázních. Všichni jsme si byli vědomi, že jde o práci neúplnou.
Chyběla v ní totiž kapitola o jedné
z tragických etap poválečného období – o jáchymovském gulagu.
Jakákoliv informace o ní však byla
v té době nemyslitelná.
Trvalo celých třicet let, než mohl
být tento nedostatek napraven.
Z podnětu pracovníka Karlovarského muzea Jiřího Martínka se město Jáchymov rozhodlo vydat nové,
přepracované vydání této knížky,
jež vyšlo v roce 1997 už pod mým
současným jménem. Kromě řady
nových informací zde čtenář nachází zbrusu novou kapitolu, kterou
pro mne pod názvem Za ostnatým
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Příběh s otazníky z Hřebečné
Druhá světová válka a dění bezprostředně po ní ve mně už léta vyvolává řadu otázek. Od té naprosto základní, kterou si klade asi každý,
proč má lidstvo vůbec potřebu válčit, když války většinou zplodily jen další zlo a bezpráví, až po otázky ryze osobní. Jak tuto dobu prožívali
moji předci, co dělali, aby přežili, co si mysleli a co cítili? A protože kdo si klade otázky, hledá obvykle i odpovědi, vydala jsem se po válečných
stopách svého dědečka.

Ve Stuttgartu v dubnu 1942

Můj dědeček se narodil počátkem roku 1913 na Hřebečné. Tady
také prožil dětství, chodil do obecné
školy a poté se v Abertamech vyučil rukavičkářem. Později se oženil s mojí babičkou a spolu pak žili
na Hřebečné v domě, který dnes již
nestojí. Dalo by se říct: „Obyčejný
život, jaký žije většina z nás“.

Oulu (severní Finsko), 12. září 1943

WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

Ve 30. letech se děda přihlásil
k antifašistům. Vzhledem k tomu,
že měl v dětství těžký úraz, nebyl
schopen vojenské služby. Jenže
válečná mašinérie se neptá. Neptá se na vaše postoje, názory či
zdravotní stav, neptá se na to, že
nechcete opustit své blízké a odejít
někam, kde možná ani nepřežijete.

Kontrolní lístek z nejdeckého tábora

Děda byl Němec a jako Němec byl
také počátkem roku 1942 povolán
do německé armády. Narukoval
ve Stuttgartu. V roce 1943 byl pak
odvelen jako řadový voják wehrmachtu na východní frontu do Ruska, kam se se svým plukem dostal
přes severní Evropu.
Přes sever se také v roce 1945
vracel domů. Ve Stuttgartu byl
pak z armády propuštěn s tím, že
v Sudetech nebude německým řadovým vojákům nijak ublíženo.
Když však překročil státní hranici,
byl zatčen, uvězněn a nasazen na
nucené práce v dolech na Mostecku (pravděpodobně v okolí Oseka).
Odsud pak v roce 1946 utekl domů.
Protože bylo jasné, kam bude
jeho cesta směřovat, měla ho
místní SNB již v hledáčku. Nějakou dobu se ukrýval, babičce však bylo řečeno, že pokud
se sám přihlásí, nebude zatčen.
Děda tak tedy učinil, měl však
zákaz volného pohybu. Pokud
se musel hlásit na místní stanici
SNB v Perninku, byla mu vystavena povolenka.
V roce 1946 byly na našem
území v plném proudu odsuny
německého obyvatelstva, které
byly připravovány už v průběhu
války. Sudetským Němcům bylo
odebráno státní občanství a posléze i vše ostatní. To postihlo
i dědečka s rodinou. A to i přesto,
že Okresní antifašistický výbor
v Nejdku vystavil jemu i babičce
v roce 1946 potvrzení, že se hlásili k antifašistům a že má na ně být
takto i pohlíženo.
Jednoho dne si tak i oni museli sbalit 30 kg věcí a odejít do
sběrného tábora, jenž se nacházel
poblíž nejdeckého nádraží. Podle
pamětníků v něm panovaly otřesné
podmínky. Na základě dokumentů
obývalo barák 20 osob, světnici
dvě osoby. Odsunuti měli být vagonem číslo 39. K tomu však již
nedošlo, protože řízený odsun byl
v té době zastaven.
Do svého domku na Hřebečné se
děda již nikdy nevrátil. Jeho rodi-

Potvrzení Okresního
antifašistického výboru v Nejdku

ně byla přidělena bytová jednotka
v prakticky vysídlené osadě Luhy.
Státní občanství bylo dědovi vráceno až v roce 1953.
A odpovědi na mé otázky?
Děda zažil pohnutou dobu, kdy si
lidé byli schopni masově udělat
to nejhorší, ať už ve jménu ideologií, kolektivní viny, nebo třeba
jen z touhy po cizím majetku. Bez
ohledu na to, jestli byli Čechy,
nebo Němci. Můj dědeček nebyl
fanatickým stoupencem nacistické ideologie. Myslím, že tak jako
statisíce jiných jen toužil se po
prodělaných válečných útrapách
vrátit domů a žít nadále tam, kde
jeho rodina žije po staletí. Většina
jeho příbuzných musela těsně po
válce svůj domov opustit. On tu
řízením osudu i s rodinou nakonec zůstal. V dalším režimu, který
se tomu nacistickému v mnohém
podobal, prožil 50. léta a v letech šedesátých zemřel. Jestli cítil
křivdu či bezpráví, se ho bohužel
už nezeptám. Ovšem myslím, že
odpověď znám...
Lenka Löfﬂerová
Sedmdesáté výročí konce
2. světové války
V květnu uplyne již 70 let
od konce nejkrvavějšího konﬂiktu moderních dějin – druhé
světové války. To, jaká panovala atmosféra v Sudetech, se
vám pokusíme přiblížit v tomto
a příštím čísle našeho měsíčníku, a to nejen očima historika,
ale také prostřednictvím příběhů místních obyvatel.
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Doporučujeme kulturní, společenské
a sportovní akce
Kulturní akce
19. 4. - Prohlídka s princeznou Františkou
(Klášterní areál, Ostrov; 15:00)
30. 4. – 2. 5. - 140 let dobrovolných hasičů Oberwiesenthal
(náměstí Oberwiesenthal)
8. 5. Slavnostní otevření štoly Kryštof
(areál dolu Mauritius, Hřebečná; 14:00)
Koncerty, divadla
17. 4. - KSO: Symfonický koncert ABO A10
– W. A. Mozart: Divertimento F dur,
C. Saint-Saëns: Koncert pro violoncello
a orchestr č. 1 A moll, A. Dvořák: Symfonie č. 6 D dur
(Lázně III, Karlovy Vary; 19:30)
19. 4. - Koncert pro Wlaštovku
(kostel Nanebevstoupení Páně, Stará Role; 16:00)
24. 4. - M Ocean Trio + host Štěpán Markovič
(KD Klubíčko, Nejdek; 20:00)
24. 4. - KSO: Symfonický koncert B10 –
A. Dvořák: Symfonické variance,
L. van Beethoven: Symfonie č. 1 C dur,
B. Martinů: Rapsodie – koncert pro violu a orchestr,
Česká rapsodie pro housle a orchestr
(Lázně III, Karlovy Vary; 19:30)
29. 4. - Ondřej Smeykal didgeridoo solo (Klášterní areál, Ostrov; 18:00)
1. 5., 2. 5. - KSO: Mimořádný symfonický koncert –
Zahájení lázeňské sezony
(Národní dům, Karlovy Vary; 19:30)
3. 5. První promenádní koncert KSO
(Mlýnská kolonáda, Karlovy Vary; 15:00)
Výstavy, přednášky
25. 4. - Ing. Petr Bohdálek: Štola Johannes
na Zlatém Kopci u Božího Daru
(Muzeum Královská mincovna Jáchymov; 17:00)
7. 5. Marek Nesrsta & Norbert Weber:
Důl Mauritius na Hřebečné v proměnách času (Bistro U Lišáka,
areál Technických služeb Abertamy; 19:00);
na přednášku naváže promítání ﬁlmu Petra Mikšíčka
Dobyvatelé ztracených štol
Z programu lázní Jáchymov
16. 4. Operetní koncert Líbám vás, ženy, tak rád
(Radium Palace; 20:00)
21. 4. Slavné písně a melodie, které máte rádi
(Kavárna Curie; 19:30)
23. 4. Večer nejznámějších muzikálových melodií
(Radium Palace; 20:00)
24. 4. Varhanní koncert (kostel sv. Jáchyma; 19:30)

13. 5. -

Bohumil Vurm: Zázraky a osudové okamžiky
v životě Karla IV. (Muzeum Karlovy Vary; 17:00)
16. 5. - Lukáš Svoboda: Život horníků v Krušných horách
(Muzeum Královská mincovna Jáchymov; 17:00)
6. – 28. 5. - Česká krajina a črty z cest
(Galerie Duhová paleta, Karlovy Vary)
7. 5. – 21. 6. - Motýlí RADOST (Muzeum Nejdek)
7. 5. – 30. 6. - Eva Hašková (Galerie Drahomíra, Karlovy Vary)
do 24. 4. - Háčkohraní (GALERIE@, Nejdek)
do 30. 4. - Jan Kavan
do 14. 6. - Vladimír Škoda: Virtuální prostor/ Espace virtuel
(Galerie umění, Karlovy Vary)
do 14. 6. - Zdeněk Hajný: Krajiny netušené
(Kostel Zvěstování Panny Marie, Ostrov)
do 28. 6. - Stanislav Holý – Od krajiny pana Pipa ke Studiu Kamarád
(Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary)
do 30. 6. - Devatero výtvarných technik (Statek Bernard, Královské Poříčí)

Kina
18. 4. 18. 4. 22. 4. 25. 4. 25. 4. 25. 4. 29. 4. 2. 5. 9. 5. -

Pohádkář (kino Pernink; 18:00)
Drákula: Neznámá legenda (kino Jáchymov; 19:30)
Perný den (kino Jáchymov; 19:30)
Drákula: Neznámá legenda (kino Pernink; 18:00)
Píseň moře (kino Jáchymov; 17:00)
Něžné vlny (kino Jáchymov; 19:30)
Máj (kino Jáchymov; 17:00, 19:30)
Zakázané uvolnění (kino Pernink; 18:00)
Bony a klid 2 (kino Pernink; 18:00)

Sport
10. 5. 16. 5. -

Duatlon (Merklín; prezentace od 13:00, start 1. kategorie 14:00)
Horský výběh Merklín – Plešivec

Kulturní akce k výročí konce války
Při příležitosti 70. výročí konce
2. světové války promítne kino
Nejdek v květnu dokumenty věnované tomuto tématu.
Ve čtvrtek 7. května od 17 hodin
bude promítán ﬁlm o osvobození
západních Čech americkou armádou (70 minut). Jde o unikátní dokument z konce 2. světové války,
který natočili amatérští kameramani americké armády. Součástí dokumentu jsou záběry mj. z Karlových
Varů, Lokte, Chebu a Plzně. Doprovodnou akcí bude výstava fotograﬁí
a dokumentů v předsálí kina mapující rok 1945 v Nejdku a jeho okolí.
V pátek 15. května od 17 hodin

bude v nejdeckém kině k vidění
pásmo dokumentů s názvem Osvobození 1945 (60 minut), sestavené
Krátkým ﬁlmem Praha a obsahující vzpomínku na oběti Osvětimi,
osvobození Plzně americkou armádou a první poválečný Filmový
týdeník č. 1/1945.
V neděli 10. května od 19:30 hodin sehraje v Kulturním domě Nejdek Západočeské divadlo v Chebu
představení Cejch podle románu
stejnojmenného spisovatele Zdeňka Šmída. Nenechme si ujít osudy
rodu Schmelzerů, německých horalů v Krušnohoří!
Pavel Andrš

Západočeské divadlo v Chebu
míří do Nejdku
Město NEJDEK pořádá k 70. výročí konce 2. světové války
divadelní představení - hru Západočeského divadla v Chebu - CEJCH.

Citlivé téma českého (a německého) osudu podle stejnojmenného románu spisovatele Zdeňka
Šmída nastudovalo Západočeské divadlo v Chebu pod vedením režiséra Zdeňka Bartoše.
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topisů v tomto strhujícím románu líčí ságu
několika
Schmelzerů,
německých
horalů
na české straně Krušných hor, jejichž předkové sem ve středověku přišli hledat vzácné kovy. Děj se
však odehrává hlavně ve století dvacátém, kdy do osudu rodu a s ním spřízněných Čechů neblaze
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Roháči z Lokte oslaví čtyřicetiny

Jeden z četných koncertů na horách – v kostele sv. Vavřince v Horní Blatné

Roháči z Lokte si v letošním
roce připomínají čtyřicet let činnosti souboru. Hlavní koncert k tomuto výročí se uskuteční 16. května od 18 hodin v Lidovém domě
ve Staré Roli. Jako hosté vystoupí
Jaroslav Samson Lenk, Přelet MS
a Lokálka z Hradce Králové. Při
této příležitosti skupina představí
nejen svůj současný repertoár, ale
připomene také některé skladby ze
svého „dětství“, díky kterým se dostávala do povědomí posluchačů.
Na vystoupení vás zve sestava:
Jitka Melicharová (zpěv, ﬂétna,
saxofon, percussion), Olga Mašková (zpěv, ﬂétna, percussion),
Ivan Bartoň (zpěv, foukací harmoniky, brumle), Antonín Vyšehradský (zpěv, kytara), Tomáš

Čepelák (kontrabas), Lubomír
Ríša Melichar (zpěv, kytara). Jste
srdečně vítáni.
Za Roháče Lubomír Melichar

Každý národ měl a má kus své
pravdy, Češi i Němci

Josef Škrábek vypráví

Ve čtvrtek 19. března se v cyklu Velmi (ne)uvěřitelné příběhy
představil v hlavním sále Krajské
knihovny v Karlových Varech autor úspěšných knih o česko-německé problematice Josef Škrábek.
S jeho literární tvorbou a jejím
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

významem pro vzájemné pochopení a usmíření Čechů a sudetských
Němců jsme seznámili naše čtenáře ve vydání Luftu z června 2013.
Česko-německé soužití bylo
v celé historii obou národů vždy
trochu problematické a způsob

dalšího vzájemného uspořádání po první světové válce v nově
vzniklém Československém státě národnostní otázky k lepšímu
nevyřešil, spíše naopak. Při svém
vyprávění se Josef Škrábek tentokráte věnoval své knize Dějiny
osobně prožité a protrpěné, v níž
přiblížil některé zajímavé příběhy
ze svého pestrého života počínaje
hrozbou odsunu (maminka byla
Němka) přes obvinění z velezrady
až k odsouzení a následné amnestii. Podělil se o své zkušenosti ze
soudního procesu, vězení, následné práce v továrně, ze své novinářské praxe a mnoha dalších profesí,
kterými prošel, až po spisovatelskou činnost v současnosti. Od fejetonových začátků ve škole přešel
později ke knižní tvorbě.
Zajímavý byl také jeho postřeh
k současnému dění v Evropě a ve
světě. Upozornil na možné podněcování rozkolu mezi Ruskem
a dalšími světovými mocnostmi

Dějiny osobně prožité a protrpěné

ze strany militantních islamistů,
který by mohl vést až k válečnému
střetu, což je vlastně hlavním cílem
tzv. Islámského státu.
Vážnou tematiku setkání odlehčovalo vkládanou hudební produkcí duo Fellner a Helmer.
Jiří Kupilík
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Stále věřím, že příroda bude mít nad námi navrch
Rozhovor s fotografem a milovníkem přírody Stanislavem Wieserem
Naslouchat vyprávění o životě karlovarského občana Stanislava Wiesera vyvolá po chvíli dojem, že jde o více osob. Zvlášť ve druhé půli
svého profesního věku nasadil tempo, v němž dokázal být užitečný hned v několika oborech. A protože středobodem toho všeho je Krušnohoří,
sluší se, aby o tom věděli všichni, kteří stejně jako on mají s tímto regionem cokoliv společného.

Stanislav Wieser na Šemnické skále na okraji CHKO Slavkovský les v roce
2014 (foto: Michaela Arnoštová)

Váš životní příběh však začíná
jinde. Narodil jste se v roce 1940
v Kutné Hoře a své dětství jste
prožil ve východočeském Červeném Kostelci. Z té doby se datuje
historka, tak typická pro tehdejší dobu poznamenanou koncem
války a s tím spojeným odporem
tehdejších obyvatel vůči všemu
německému. Prozraďte něco o nátlaku na vašeho otce, aby si změnil
německy znějící příjmení na české.

Moc se o tom neví, ale tehdy to
bylo občanům úředně nabízeno.
Protože jméno Wieser je odvozeno
od německého slova die Wiese, což
znamená louka, měl tatínek na vybranou být Lukařem, Lučinským
nebo zčeštělým Vízr. Dodnes si ho
vážím, že to striktně odmítl a zůstal
Wieserem. Věděl totiž o případu,
že podobnou změnou jména z německého na české kdosi zakryl to,
že kolaboroval s Němci.

Bylo by ideální, kdyby krušnohorská sídla udržovala i rozvíjela svou
charakteristickou podobu. Tento snímek Horní Blatné byl pořízen před
osmi lety a je téměř shodný se siluetou města na snímku, který pochází
z roku 1980 a byl užit v průvodci po naučné stezce Horní Blatná – Vlčí jámy,
vydaném v roce 1984.
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Zůstaňme ještě u německého jména die Wiese (louka) a u vašeho příjmení. Není
v tom určitá spojitost, která
by vysvětlila vaši celoživotní
lásku k přírodě, reprezentovanou její jednou podobou,
rozkvetlou loukou?
Je to možné, že tady nastalo určité předurčení. Přírodu mám moc
rád a z jejích četných podob mne
vždy fascinovala louka. Louka
rozkvetlá, svými hospodáři pečlivě obhospodařená a ničím neponičená. Dnes bohužel vidíme,
že květnatých luk zoufale ubývá
a stávají se z nich pastviny s elektrickými ohradníky.
Jak došlo k tomu, že jste právě vy vystudoval tak technický
obor, jako je pozemní stavitelství? Bylo to vaše přání?
Rozhodně ne. Já jsem vždycky
chtěl být filmovým kameramanem a natáčet přírodní snímky.

Můj otec zase chtěl mít ze mne
architekta, tam jsem se ale nedostal. Tak se nabídl obor konstrukce pozemních staveb, který
jsem vystudoval a také v něm
v Trutnově nějaký čas pracoval.
Přiznám se, že jsem u toho nebyl moc šťastný a využil určité
východisko, které se mi nabídlo v roce 1965 v Karlových
Varech. Nastoupil jsem jako
projektant u firem Armabeton
a později Pozemní stavby. Zmíněný obor jsem také učil na stavební průmyslovce.
U této práce jste zůstal až
do roku 1992. Bylo na ní také
něco zajímavého?
Určitě. Jednak se objevovaly
nové výrobní postupy, zkoušely
se různé novinky a byla též možnost cestovat po celé republice.
Ze zahraničí přicházel v úvahu jen
Sovětský svaz a Německá demokratická republika. Učili jsme se

Krušnohorská květnatá louka
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Arnika horská je symbolickou květinou ve znaku Chráněné krajinné
oblasti Slavkovský les. Fotografie je
z čedičového lomu nad Hřebečnou

vyrábět keramzit a z něj vylehčené
prefabrikáty. V krušnohorských
městech Kovářská, Vejprty, Abertamy a Pernink jsme prosazovali
nové varianty střech pro paneláky.
V roce 1975, kdy už rok existovala v regionu Chráněná
krajinná oblast Slavkovský les,
vzbudila váš zájem skutečnost,
že bylo možné vstoupit do její
takzvané dobrovolné činnosti.

Od roku 1976 jste se takovým
dobrovolným strážcem stal.
Jak to probíhalo?
Chytlo mne to tak, že jsem
v tom začal nacházet smysl života. Nic a nikdo tu nebránil mému
nadšení a já jsem mohl pomáhat
přírodě, kde se dalo. To trvalo až
do roku 1992, kdy jsem se stal
z dobrovolníka zaměstnancem.
Do roku 2005, než jsem odešel do důchodu, to byl kus mého
šťastného života.
Co bylo na této práci nejhezčí?
Bylo to objevování a popularizace přírodních lokalit a krás.
Scházeli jsme se a sdíleli své zážitky v kruhu přátel stejných zájmů.
Psal jsem hodně článků a spolu
s fotograﬁemi jsem je posílal nejraději do časopisu Arnika, který
v té době vznikl a trvá dodnes.
Jednou jste prozradil, že
vaším hlavním zájmem byly
a jsou květiny. Proč?
Protože jsou krásné a dají se
krásně fotografovat. Proto jsem
se také v chráněné krajinné oblasti stal spoluzakladatelem botanické sekce. V té době jsem
pořídil také rozsáhlou dokumentaci o vlivu hospodaření na
změny v krajině.

Jak moc podle vás trpí zdejší
krajina ekonomickými vlivy?
Musím konstatovat, že idealismus, s nímž jsem do této činnosti
vstupoval, vzal v mnohém za své
a současný stav mým představám
neodpovídá. Celkový vývoj, provázený dynamickými ekonomickými vlivy, je těžko předvídatelný.
Stal se z vás tedy pesimista?
Ne úplně. Stále pevně věřím, že
příroda se jen tak nedá a zůstane
nadále těžko zničitelná. I když jí
velmi ubližujeme, je mnoho důkazů, že má nad námi stále navrch.
Stálý a vytrvalý prostor k objevování jejích krás ještě nezmizel
a doufám, že nezmizí.
Přejděme k vaší další zájmové
činnosti, a to jsou smírčí kříže.
Co nám o ní prozradíte?
Smírčí kříže jsou v krajině
zvláštním fenoménem, který byl
už koncem 19. století literárně
popsán různými odborníky a nadšenci. Do tohoto zvláštního světa
historie religiozity a příběhů jsem
se zapojil už jako zakládající člen
zájmového sdružení, které se později transformovalo na Společnost
pro výzkum kamenných křížů
se sídlem v Aši. Přicházeli další,
kteří této myšlence propadli a po-

Stanislav Wieser se svou ženou Libuší na Děvíně – upomínka na cesty při krajinářském hodnocení CHKO Pálava
v roce 2011 (foto Stanislav Wieser samospouští)
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Titulní strana 3. knižního vydání
katalogu kamenných křížů smírčího
typu

máhali a dodnes pomáhají kříže
objevovat, zachraňovat a popisovat. Do dnešního dne jsme vydali
několik knižních katalogů a sborníků kamenných křížů.
Málokdo ví, že vaší další
vášní jsou mapy. Jak se tato
záliba projevuje?
Mapy mne přitahovaly doslova odmalička. Zvlášť rád jsem
kreslil mapy lesů v místě svých
prázdninových pobytů, a to mi zůstalo. Turistické mapy jsem také
sbíral a v roce 1992, kdy začala
vycházet jejich nová edice, jsem
se hned zapojil do spolupráce na
ní. V současné době zakresluji pro
Trasu, vydavatele map Klubu českých turistů, změny a mapy aktualizuji v turistické náplni. Tato
práce má pro mne velkou cenu,
mimo jiné proto, že je spojena
s činností v krajině.
Známá je také vaše publikační činnost. Jste znám nejen jako
autor velkého množství odborných textů, ale vaše jméno čteme pod mnoha fotograﬁemi.
Od roku 1965 přispívám do
různých odborných časopisů. Své
příspěvky doprovázím vždy fotograﬁemi. Napsal jsem šest knižních
průvodců po krajině České republiky, třeba i po Bílých Karpatech. Samostatně nebo jako spoluautor jsem
podepsán pod dalšími publikacemi.
Působím také jako lektor časopisu
Turista od roku 1970 a jsem členem
redakční rady časopisu Arnika.
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Máte aspoň přibližnou představu o tom, kolik jste za svůj dosavadní život pořídil fotograﬁí?
Pečlivě utříděných negativů
a diapozitivů mám desítky tisíc.
Digitální fotky nelze spočítat,
tam se jen snažím udržet kvalitu a odolat snadnému hromadění
množství záběrů. Výhoda velkého
archivu je v tom, že z něho můžete
kdykoliv čerpat a také porovnávat
stav kdysi a nyní.
V Karlových Varech jste
znám jako dlouhodobý předseda Klubu přátel tohoto města.
Kde k tomu všemu berete čas?
Předsedou klubu jsem od jeho
obnovení v roce 1994. Dělám to
rád, avšak byl bych ještě radši,
kdyby se už našel můj nástupce. Rád bych to někomu předal.
Ovšem v klubu chci být dál mezi
lidmi, kteří se zajímají o historii.
Anna Fidlerová
foto: Stanislav Wieser

Ing. Stanislav Wieser se narodil 22. července 1940 v Kutné
Hoře. Vystudoval Fakultu architektury a pozemního stavitelství Českého vysokého učení
technického v Praze. Působil
jako stavbyvedoucí a projektant
v Okresním stavebním podniku v Trutnově a jako projektant
v karlovarských podnicích Armabeton a Pozemní stavby. V letech 1990–1992 zastával funkci
pedagoga na Střední průmyslové
škole stavební v Karlových Varech. Od roku 1993 do roku 2005
byl zaměstnancem Správy Chráněné krajinné oblasti Slavkovský
les. Od roku 2005 je v důchodu
a pokračuje ve své zájmové činnosti. Je ženatý, jeho žena Libuše byla učitelkou matematiky,
věnuje se zpěvu a hudbě.
Stanislav Wieser ve svém rodišti v roce 2012 (foto: Libuše Wieserová)

Obnovení tradice ostrovských střelců
po 77 letech
V Ostrově byla 20. ledna obnovena dlouholetá tradice ostrovských střelců, stará 480 let. Po mnoho staletí patřil střelecký spolek k městu
a vystupoval při jeho oﬁciálních událostech nebo různých slavnostech. Obnovený spolek si dává za cíl spoluorganizovat kulturní akce a rád
by byl hlavním organizátorem vlastních sportovních a střeleckých soutěží pro malé i dospělé.
Se svojí činností spolek teprve
začíná a jde mu o to, jak nápady
a vize převést ve skutečnost a sblížit se s podobnými spolky nejen
u nás, ale i v zahraničí. Pokud půjde vše podle představ, mohla by se
první soutěž ve střelbě uskutečnit
už na přelomu jara a léta 2015. Ostrostřelci jsou teprve na začátku,
avšak rádi ve svých řadách přivítají i nové členy. Zájem je však
jen o aktivní členy. Podmínkou
je věk 18 let a bezúhonnost. Ve
spolku jsou zatím tři členové, a to
předseda Petr Šindelář, Jan Bureš
a Vladimír Kříž.
První zmínka o ostrovských
střelcích je z roku 1535, kdy bylo
oﬁciálně uděleno povolení ke střel-

bě. Všeobecně se má za to, že spolek vznikl na pozadí známých střeleckých klání v Jáchymově. Časem
si vydobyl značnou prestiž. Už
roku 1663 jej kníže Julius Jindřich
Sasko-Lauenburský zaměstnával
při svých oslavách. V letech 1656
a 1668 se v Ostrově střílelo za účasti střelců z okolních měst o stříbrné
poháry. Roku 1674 při svěcení piaristického kláštera se také konaly
střelecké závody a podobné soutěže probíhaly až do roku 1742, kdy
okolím procházela francouzská
vojska a nastala veliká bída. Navíc
roku 1795 bylo město postiženo ničivým požárem a na činnost spolku
nebyly čas a ani peníze.
Roku 1799 byl spolek za přispě-
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Hotel Střelnice ve svahu u nádraží, za hotelem jsou patrné terče

ní panstva obnoven a velikého věhlasu dosáhl za panování velkovévody Leopolda II. z Toskány, který

občas přispěl ﬁnancemi na jeho
činnost. Roku 1864 vítali ostrovští
střelci císaře Františka Josefa I.,
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Ostrovští střelci v zámeckém parku v roce 1925

který přijel navštívit velkovévodu
Leopolda II. Ostrovští střelci byli
často povoláváni k různým slavnostem. Roku 1867 měli slavnostní nástup při příležitosti návštěvy
saského krále Jiřího a stejně tomu
bylo i roku 1869 při návštěvě
kardinála Schwarzenberga. Roku
1870 zemřel velký příznivec
spolku velkovévoda Leopold II.
Střelci při tryzně drželi stráž. Nástupce Leopolda II. Ferdinand IV.
měl také vřelý vztah ke střelcům
a mnoho jich povýšil. Střelecký

spolek se stal běžnou součástí významných okamžiků města. Velkou poctou bylo pro střelce uvítání
mimoevropské návštěvy perského
šáha Muzzeﬁra Eddina z rodu Kadscharen v roce 1902.
O dva roky později se spolek
účastnil uvítací slavnosti Františka Josefa I. v Karlových Varech.
Roku 1908 postavili střelci čestnou stráž naposledy při příležitosti
poslední návštěvy velkovévodské
rodiny. Na začátku první světové
války dostali střelci rozkaz hlídat

Slavnostní nástup střelců při návštěvě perského šáha
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tři mosty v okolí Ostrova. Během
války byla činnost spolku utlumena, protože většina členů musela
narukovat na frontu.
Po skončení války začala snaha
o jeho obnovení, ovšem roku 1919
museli střelci odevzdat zbraně
a zbavit se i rakouských státních
znaků. Povolení nosit zbraň dostali střelci roku 1921 a tento rok se
také konaly první poválečné střelby. V roce 1923 se spolek zúčastnil svěcení nových zvonů a o rok
později se podílel na slavnostech
250 let založení kláštera Maria
Treu v Ostrově. V roce 1925 byl
spolek rozpuštěn na příkaz státních
úřadů, ale další rok byl znovu obnoven, za jiných podmínek a beze
zbraní. Roku 1931 střelci pomáhali
s oslavami 600 let města Ostrova
a přispěli také odevzdáním peněžitých darů na zřízení památníku
obětem světové války, který byl
vybudován a vysvěcen roku 1933
ve Floriánské kapli. Roku 1935
spolek uspořádal slavnosti k výročí
400 let od svého založení. Bohužel
vlivem politické situace dochází
k omezení jeho činnosti a po Mnichovu 1938 zcela zaniká.
Symbolem spolku byla bezesporu vlajka. Za jeho existenci byly

vysvěceny čtyři. Do roku 1925 byla
užívána vlajka čtvrtá, jež pocházela z roku 1912. Slavnostní svěcení
bylo 14. července a probíhalo na
Starém náměstí. Do města přijelo hodně bratrských spolků a jen
z Karlových Varů dorazilo 120
mužů. Kmotrou vlajky byla velkokněžna Maria Margarethe Toskánská. Tento prapor se jako jediný dochoval, dnes je zrestaurován
a vystaven v ostrovském klášteře.
Na zhotovení vlajky bylo uspořádáno mnoho sbírek a výtěžek
byl použit i na stavbu nové střelnice. Stará střelnice stávala za
hřbitovem, avšak roku 1869 byla
přes tento pozemek položena železniční trať a střílení se stalo nemožným. Ostrovští střelci dostali
ﬁnanční odškodnění. Roku 1913
byla slavnostně otevřena budova
nové střelnice. Stála nad zastávkou u ostrovského nádraží. Po druhé světové válce budova sloužila
jako náborové středisko uranových
dolů, v roce 1958 vyhořela a později byla zbořena.
Vladimír Kříž
foto a text čerpány z ostrovské kroniky a slavnostního
spisu k 400. výročí založení
střeleckého spolku
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Čtvrtstoletí Kiwi cupu

Sálové sousoší

V ten pěkný, slunečný první jarní den bylo na svazích Neklidu rušno. Na sjezdovce U Oťase se sešla
radostná a krásná společnost lyžníků a lyžařek. Jubilejní 25. ročník
Kiwi cupu proběhl tak, jak se na
významné výročí patří. Závodníci ani přihlížející nic nepodcenili
a oděli se do těch nejkrásnějších
modelů, které ve skříních prarodičů našli. Lyže naleštili, řemínky
namastili, skluznice přihoblovali a navoskovali.
Náladu, od rána beztak skvě-

lou, podpořili u tradičního Kiwi
baru tradiční zelenou a za mohutného povzbuzování jali se zdolávati sněhové haldy. Trať sjížděli
na jasankách a telemarkách ať
už historických, nebo nových
z dílny pana Románka. Tyto ručně vyráběné ski nakonec stály
na prvním stupni vítězů, neb na
nohou pana Oťase dojely do cíle
nejrychleji. Stylem pak zvítězili
lyžníci Svobo a Suchoš. Mezi dámami excelovala přespolní Dana
z Tanvaldu. Medaile, jak jinak

než zelené barvy, se pak rozdávaly na prvním Kiwi plese, jenž
se konal téhož večera v krásném
sále chaty Slunečná na Božím
Daru. Tam, odloživše sportovní
vlněné prádlo, zaskvěli se všichni
jak motýli vykuklení na parketu
v tanci vířivém. Oblečky z dvacátých a třicátých let obsáhli tanečníci celou škálu stylů.
Převažoval styl vysokospolečenský až elitářský, ale na ples zavítali
i tramp, Pepíci a barové dámičky.
Swing band orchestr z Ostrova
sázel melodii za písní a píseň za
skladbou v rytmu charlestonu i tanga do brzkých ranních hodin, kdy
parket vypadal jak po slepičím úletu kvůli boa přítomných krasavic.
Kdo netančil, ten konzumoval

bohatý staročeský raut nebo plenil pestrou a vtipnou tombolu. Já
vyhrála pytlík soli a litr Becherovy lihoviny. Další šťastní vyhráli například pytel šišek, soudek
Plzíňky, božídarský evian, svaté
obrazy i utopence. A rozdávaly
se další a další medaile a ocenění – za česko-německou družbu (získala zástupkyně saských
lyžníků), za nejnižší datum narození, za lyžující počet potomků.
Za kuropění se společnost při
zpěvu národních písní rozcházela do svých domovů po celé republice, když napřed si všichni
slíbili, že za rok se s prvním jarním dnem opět sejdou na svazích
nad Božím Darem.
Karolína Pomplová

Sešlost lyžnic a lyžníků

Nejen lyžaři-běžci, ale i snowboardisté

Mistři ČR – Marie Kreisingerová druhá zleva

Vítěz kategorie Marie Kreisingerová

Snowboardový tým dětí a juniorů
Karlovarského kraje, jehož činnost
zajišťuje ve spolupráci se Svazem
lyžařů České republiky občanské
sdružení Local parks, se v uplynulé sezoně poctivě účastnil závodů
českého poháru ve freestyle snowboardingu i dalších závodů v zahraničí. Po celou zimní sezonu tým

třikrát v týdnu trénoval ve skiareálech Boží Dar – Neklid a Klínovec.
Pravidelná příprava se ukázala jako
správná cesta a úspěchy na sebe
nenechaly dlouho čekat. Jednotliví
členové mužstva se průběžně objevovali na předních příčkách mistrovských závodů České republiky.
Reprezentant Daniel Kašpar sou-
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těžil dokonce na mistrovství světa
juniorů v Číně. Závodníci se dále
zúčastnili závodů rakouské série
Zillertal Valley Rally, odkud rovněž
přivezli cenná umístění. Nejúspěšnější snowboardistkou Karlovarského kraje je jednoznačně jedenáctiletá Marie Kreisingerová z Božího
Daru, která vyhrála tři ze čtyř zá-

vodů českého poháru ve freestyle
snowboardingu, a získala tak ve své
kategorii titul mistryně ČR.
Boží Dar a Karlovarský kraj tak
mají další mladé úspěšné sportovce, o nichž v budoucnu jistě
ještě uslyšíme.
Filip Majkus
foto: Přemek Vida
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První jarní bylinky
Kalendář nás sice upozorňuje, že je již několik dní jaro, ale paní zima ne a ne opustit naše hory. Naopak nám připravila nejedno překvapení
v podobě silných sněhových vánic. Jakmile ale odtají poslední sněhové vločky, začne se jaro konečně probouzet a s ním i první jarní bylinky.

Devětsil lékařský (foto: Wikipedia)

Devětsil lékařský
Latinský název: Petasites hybridus
Lidové názvy: koňské kopyto,
lopušnice, sluneční klobouk,
velký podběl
Devětsil patří mezi první ozdoby ožívající přírody. Ještě úplně
neroztál sníh a kolem potoků a na
mokřinách se začínají objevovat
jeho narůžovělé hrbolky. Nejúčinnější částí devětsilu je sice
kořen, ale téměř stejné účinky má
i květ. Už v antice se devětsil používal při morových epidemiích,
jelikož má dezinfekční a hojivé
účinky. Dnes se používá hlavně
při kožních onemocněních, při
kašli a chrapotu, horečce, dušnosti, dně, hemoroidech, k tišení
křečí nervového původu a dokonce i k uvolnění při epileptických záchvatech. Je močopudný
a potopudný. Blahodárně působí
rozmačkané listy. Přikládáme je
na bolavá místa při revmatických
bolestech, na zanícené žíly, otoky, vyvrtnutí a jiné svalové bolesti. Devětsil má velmi široké
možnosti využití a přisoudit této
rostlince devět léčivých sil není
vůbec přehnané.
Čaj z devětsilu
Zarovnanou čajovou lžičku devětsilového kořene namáčíme 12
hodin ve 1/4 litru vody, potom
výluh zahřejeme, scedíme a po
doušcích vypijeme. Jak doporučuje
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

rakouská bylinářka Maria Treben,
narozená u nás Čechách, tohoto
čaje bychom měli vypít více než
dva šálky denně.
Podběl lékařský
Latinský název: Tussilago farfara
Lidové názvy: babuše, celník,
chlapina, lepušice, líčko Panny Marie, májík, mateří líčko, oko Kristovo, podbílek podkovka, úbytník
Jedny z prvních květů, které
na jaře zahlédneme, jsou žluté
střapaté hlavičky podbělu. Je až

neuvěřitelné, jak dokážou pozlatit okraje cest, rumiště a neupravené kouty naší přírody. Pokud si
podběl chceme nasbírat, musíme
nadvakrát. Květní hlavičky trháme hned brzy zjara. Na listy si
však musíme počkat až na konec
května a začátek června. Už Hippokrates věděl, že podběl utišuje
suchý kašel, a proto jej Řekové i Římané nazývali „kašlová“
rostlina. Po plicníku je podběl další výbornou bylinou na
mnoho druhů onemocnění plic.

Léčí průduškové astma, zápal
plic, těžký dech, chronická onemocnění dýchacích cest, kašel,
zahleněné plíce i průdušky. Povzbuzuje organismus a zlepšuje
chuť k jídlu. Spařené a rozmačkané listy se přikládají tmavší
stranou na špatně se hojící rány,
záněty žil, popáleniny, bolavé
klouby a také na bolestivá místa při revmatu a dně. Výborný
je obklad podbělovými listy při
poštípání hmyzem.
Podběl obsahuje kromě užitečných i některé nebezpečné látky,
a proto ho užíváme během potřeby,
a ne preventivně.
Čaj z podbělu
Vrchovatou čajovou lžičku podbělového listu a květu na jeden
šálek čaje spaříme horkou vodou,
necháme půl minuty vyluhovat,
scedíme, smícháme s trochou
medu. Po doušcích vypijeme během dne několik šálků co nejteplejšího čaje.
Šťáva z podbělu pro léčbu astmatu
Čerstvé listy podbělu vymačkáme v odšťavňovači. Denně
užíváme dvě až tři čajové lžičky
čerstvé šťávy rozmíchané ve sklenici teplého mléka.
Kateřina Bílková
www.krusnohorskaapatyka.cz

Podběl lékařský
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Závěrečný krušnohorský výlet hostilo
okolí Klínovce
V sobotu 14. března se běžecké
trasy v okolí Klínovce staly dějištěm „Výletu za Meluzínou“, čtvrté
a zároveň závěrečné akce seriáStart a cíl výletu:výletů, které
lu krušnohorských
Nástup na lyžařskou magistrálu
v
letošním
roce
První
(lokalita „Selský les“ - cca
800organizuje
m od hotelu Nástup)
Registrace,
výjezd na trať:
9:30-11:00
hod
Krušnohorská
o.p.s.
KlínoveckéObčerstvení
cíli: 12:00-15:00
ho
výletu v se
zúčastnilohod
rekordních 117 běžkařů z Karlovarského
7,5 km/11,5
km * 17,2 km
i Ústeckého
kraje.
Silné zastoupení měli především
a karlovarští
sportovci,
• nejdečtí
Strojově upravené
trasy
nichž mnozí
již zúčastnili
ně• z Lyžařský
servis –se
poradenská
služba pro
běžkaře z předchozích výletů na
kterého
• Mapka lyžařských tras s navrženými
Božím
v Abertamech či Nookruhy Daru,
různé obtížnosti
Hamrech.
Zatímco účastníci
• vých
Občerstvení
v cíli výletu
z Ústeckého kraje klínovecké tratě
většinou znali a pravidelně sem na
běžky vyrážejí, mnozí karlovarští
běžkaři se s nimi seznamovali poprvé a bylo na nich znát příjemné
překvapení z jejich nabídky jak
co do počtu kilometrů a členitosti terénu, tak i z kvality úprav
běžeckých stop.
Organizátoři připravili pro
běžkaře dva okruhy v délce 7,5
Informace o aktuálním stavu běžeckých tras
a 17,2 km.
Zatímco
naleznete
na webu kratší okruh
byl zasazen do členitého terénu v okolí tisícovek Meluzína
a Macecha, delší, sedmnáctikiloÚdržbu lyžařských běžeckých tras v okolí Klínovce
metrová
trasa
vedla převážně po
pro vás v sezóně
2014/2015
zajišťují:
proﬁlově nenáročné lyžařské magistrále k Horní Halži.
Vzhledem k náročnosti mázy
uvítala většina účastníků služby
lyžařského servisu. Řada běžkařů
přispěla v rámci této akce na údrž-

Hlavní partneři První Krušnohorské o.p.s.:

Plán výletu

bu běžeckých tras zakoupením odznaku s jedním z úspěšných krušnohorských lyžařů.
V okolí Klínovce a Loučné se
nachází na 50 km běžeckých tras,

Na startu obdržel každý účastník tradičně mapku tras s informacemi

Plné parkoviště

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

Na trase
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jejichž pravidelnou údržbu zajišťuje Skiareál Klínovec ve spolupráci
s městem Loučná pod Klínovcem.
Nejfrekventovanější je lyžařská
magistrála, jež vzniká uzavřením
silnice mezi klínoveckým hotelem
Nástup a Horní Halží. Oblíbené
jsou také trasy mezi Meluzínou,
Dámskou sjezdovkou a Suchou na
Jáchymovsku. Běžkaři mají navíc
možnost bezplatného parkování
bezprostředně u nástupu do stopy,
a to jak na obou stranách magis-

trály, tak i nedaleko Jáchymova
v Suché u fotbalového hřiště. Běžecké trasy vedou také okolím pohraničního městečka Loučná pod
Klínovcem. Na běžkách se odtud
dostanete k vlekům pod zámečkem, k areálu Neklid i na Boží Dar.
Kdo během této zimy nestihl do
okolí Klínovce na běžky vyrazit,
určitě by si projížďku po zdejších
trasách neměl nechat ujít příští
lyžařskou sezonu.
Eva Nduwimana

Po absolvování výletu přišla k chuti teplá polévka a čaj

Klínovecký supercross

Souboj na trati

Krásné slunečné počasí, výborně
připravená trať a nádherné souboje
210 účastníků ve věku šest až osmnáct let. Právě taková byla kulisa
populárního a originálního Klínoveckého supercrossu. Tento závod

Radost na stupních vítězů

WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

Start

je sice určen mladým běžcům na
lyžích z České republiky a sousedního Saska, ale ti sjezdovku zdolávají na běžkách!
Na klínovecké sjezdovce Dámská čekala závodníky pět set nebo

tisíc metrů dlouhá trasa plná skoků, náročných klopenek a dalších
nerovností. Zvládnout ji úspěšně na běžkách vyžadovalo od
účastníků skutečné mistrovství.
V posledních letech tato akce
v Krušných horách uzavírá každou
zimní sportovní sezonu a současně
je závěrečnou soutěží seriálu Junior-Trophy-Erzgebirge.
V sobotu nám přálo úžasné počasí. Kolem poledne vysvitlo sluníčko, takže vládla výborná nálada.
Tím spíše, že v neděli už na Klínovci pro změnu lilo jako z konve.
K vidění byly dramatické souboje
a samozřejmě ty nejnapínavější se
odehrávaly v nejstarších kategoriích. Na stupně vítězů se sice mnohem častěji dostali němečtí lyžaři,
čeští závodníci však zvítězili právě
v nejstarší věkové kategorii.

Startující byli rozděleni do šesti
věkových kategorií, v nichž soutěžili klasickým systémem jako při
skicrossových nebo snowboardcrossových závodech vždy zvlášť
chlapci a dívky. Zástupci německých oddílů přijeli ve vrcholné
formě a doslova si pro sebe zabrali
stupně vítězů. Jen o vítězství však
zdaleka nešlo. Mnohem důležitější
byl zážitek z hezké akce, příjemná
atmosféra a nová přátelství. Pořadatelé odměnili mikrovlnnými
troubami Whirlpool držitele nejrychlejších kvaliﬁkačních časů.
Těmi se stali Jessica Löschkeová
z Leuny a Kryštof Husák ze Slovanu Karlovy Vary. Šest nejúspěšnějších borců v cíli obdrželo medaile
a diplomy, nejlepší tři navíc dostali
speciální poháry.
Ivana Dobišová
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Jáchymovský tolar
Hrabě Štěpán Šlik začal v Jáchymově těžit stříbro a z něho razit tolary. Tyto nové mince rychle rozšířil po tehdejším světě, jazykovou proměnou vznikl název dolary a pojmenování měny USA bylo na světě. Jak jednoduché? Ale kdepak! Tak jednoduché to zejména na počátku nebylo.

Tyrolsko – ražení mincí pouze kladivem (podle horní knihy města Schwaz)

Právo razit peníze měl pouze
král nebo císař, který však mohl
toto právo propůjčit nebo odebrat.
Tak jak si mohl pouhý hrabě dovolit razit vlastní měnu? A kde by tato
měna potom platila? Mohl platit
dosud neznámými mincemi, které
si navíc sám vyrazil? Před námi
se rýsuje řada problémů – politických, diplomatických, obchodních
i technických. Rád bych ukázal,
jaká složitá diplomatická a zákulisní jednání musela asi probíhat
a jak si jáchymovský tolar razil
cestu do světa.
Před zahájením ražby tolarů
Původně chtěli Šlikové zhodnotit své dolování stříbrné rudy
výhodným prodejem stříbra. Proto v roce 1518 uzavřeli smlouvu
s bankovními domy Jana Nützela
a Jakuba Welsera o jeho prodeji
do Norimberka, přestože platil
zákaz panovníka vyvážet zlato
a stříbro ze země. Avšak již začátkem roku 1519 začali Šlikové
na popud Jindřicha z Könneritz
uvažovat o získání většího zisku
ražením stříbrných mincí. Navíc
na vývoz stříbra ve formě stříbrných mincí se panovníkův zákaz nevztahoval.

Právo razit mince bylo vysokým regálem českého krále. Pro
ražbu mincí by Šlikové potřebovali králem potvrzený souhlas
sněmu. Pro dokreslení situace:
v období panování Jagellonců
bylo pro povolení mincování
rozhodující stanovisko hlavních

představitelů vládnoucí panské oligarchie. Šlikové začali
o povolení vehementně usilovat
a vedli jednání hned po dvou liniích. V prvé řadě se snažili získat
souhlas krále. V tomto případě
zvolili nepřímý postup. Vyhledávali vlivné osoby z blízkého oko-

lí krále Ludvíka Jagellonského,
které by mohly rozhodnutí krále
ovlivnit. Snažili se jednat především s markrabětem Jiřím Braniborským. Tato jednání, pro která
byli určeni Jindřich Šlik a Jindřich z Könneritz, nebyla úspěšná.
Ve druhé řadě vedli zákulisní jednání s představiteli zemské moci
v Českém království. Nejdůležitější z nich měl hrabě Štěpán Šlik
v Praze s mocnými stavovskými
předáky Zdeňkem Lvem z Rožmitálu, Ladislavem ze Šternberka
a Janem Pluhem z Rabštejna ještě
před zahájením sněmu českých
stavů v roce 1520. Tato jednání
úspěšná byla, však také tito pánové dostávali v následujících
obdobích nemalý podíl ze zisku.
V usnesení sněmu z 9. ledna
1520 byl Šlikům vydán podmíněný
souhlas s ražením mincí. Píše se,
že král Ludvík toto usnesení nikdy
nepotvrdil. S takovou maličkostí,
jako byl králův souhlas, se již Šlikové nezdržovali, zvláště když král
Ludvík proti jejich činnosti nevystoupil. Ihned po usnesení sněmu
začali vybíjet mince. V listině
z 25. ledna 1520 se Šlikové zavázali výše zmíněným třem pánům

Podrobné informace o jáchymovských mincmistrech, jejich značkách a umístění značek získá návštěvník v muzeu
v Jáchymově
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Vyobrazení provozu středověké mincovny na hornickém oltáři v kostele
v Annabergu

a jejich potomkům platit z každé hřivny 7 českých grošů, pokud
bude získán i souhlas krále. Právo
krále tedy bylo Šlikům známo. Podle výzkumů v minulém století byl
králův souhlas přece jen vydán, ale
až v roce 1523. Zpoždění se vysvětluje tím, že král Ludvík počítal s vyplacením loketského kraje
ze zástavy. Tím by celá rozlehlá

Královská mincovna
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oblast včetně Jáchymova připadla
zpět Koruně české.
Zahájení ražby tolarů
Těžařstvo založené a vedené
Šlikem bylo v prvních dvou letech ﬁnancováno bankovními
domy v Norimberku. V té době již
byly výnosy z dolů tak veliké, že
tyto peníze mohly být použity pro

stavbu hradu Freudenstein. Dluh
do Norimberka byl plně splacen
již v roce 1518, a to zakázaným
exportem stříbra.
Ani v 16. století nebylo nic jednoduché, přímočaré, průhledné.
Koncem roku 1519 byly v Jáchymově zahájeny přípravy na ražbu
tolarů. Ty se konaly tajně ve sklepeních hradu Freudenstein a staral se o ně horní hejtman Jindřich
z Könneritz se Štěpánem Gemischem z Norimberka a Utzem Gebhartem ze Saska. Ražba se rozběhla
téměř okamžitě po získání souhlasu
sněmu českých stavů. Tolary z pokusné ražby nebyly dány do oběhu
a dnes existují vzácně ve sbírkách
sběratelů. Horní hejtman Jindřich
z Könneritz byl Šliky pověřen nejen dozorem nad dolováním, ale
také nad mincováním. Jemu podléhal vedoucí mincovny – mincmistr.
Prvním šlikovským mincmistrem
se stal Utz Gebhart, ve funkci ho
vystřídal Jan Weizelmann. Mincmistři se střídali a jejich působení
je dostatečně probádáno. Nezvyklé
je období 1525–1527. V roce 1525
řídili mincovní provoz dva, v roce
1526 pět a v roce 1527 tři mincmistři. To ukazuje na skutečnost,
kterou předpokládají někteří badatelé, že Šlikové v určitém období
vybíjeli tolary na více místech,
i mimo Jáchymov.
Oběh jáchymovských tolarů
Důležité pro ražbu a následný
oběh jáchymovských tolarů bylo
jednání mezi Šliky a saskými knížaty, započaté již v roce 1519. Tato
jednání nabyla na intenzitě po vynesení rozhodnutí sněmu českých
stavů z 9. ledna 1520. Byl vznesen
dotaz, zda by nové jáchymovské
mince vyráběné podle zrna (obsahu
čistého stříbra) a stříže (hrubé, tj.
celkové váhy mince) saského zlatníkového groše mohly obíhat v Sasku (saský zlatníkový groš byl první
úspěšnou stříbrnou mincí s hodnotou zlaté mince ze začátku 16. století). Tehdy bylo Sasko, zvláště
Lipsko, významným střediskem
obchodu. I když jednání vedli Štěpán Šlik a Jan Pluh z Rabštejna,
sami se vždy omluvili a nechali se
zastupovat Jindřichem z Könneritz a Bastianem Schreinerem. Vý-

znamné bylo jednání 13. dubna
1520 v Altenburgu, jež pokračovalo
od 29. dubna do 6. května na velikonočním lipském trhu. Proti oběhu
mincí z Jáchymova nebyla vznesena podstatná námitka, pokud váha
a jakost bude odpovídat saským
zlatníkovým grošům. Byl však zakázán oběh pražských grošů v Sasku, o který se neúspěšně snažil král
Ludvík již od roku 1518. Váha a jakost mincí z Jáchymova byly často
a na velkém množství mincí kontrolovány a chyby nebyly nalezeny.
Tolary začaly být ochotně přijímány ve všech tehdejších významných
obchodních střediscích.
Mincování přebírá král
Ferdinand I.
V roce 1526 padl v bitvě s Turky
král Ludvík Jagellonský a ani hrabě Štěpán Šlik se z tažení nevrátil.
Po nástupu krále Ferdinanda I. na
trůn se objevily snahy odejmout
Šlikům právo mincování. Na zemském sněmu v roce 1527 bylo
výslovně proklamováno, že mincovní právo přísluší pouze králi.
V příštím roce sněm přijal za svůj
názor Ferdinanda I. a mincovní
oprávnění z roku 1520 Šlikům
odebral. Aby se zabránilo rozbroji
mezi vlivným a bohatým hraběcím
rodem Šliků a králem, byla 13. září
1528 uzavřena dohoda. Šlikům
zůstala správa mincovny, zůstal
jim odpovědný desátník a přepalovač stříbra. Šlikové se z vlastníků
mincovny stali královskými provozovateli. Mincmistrem zůstal
Utz Gebhart. Z dalších mincmistrů
uvedu pouze poněkud záhadný případ Klause Krause, jenž nastoupil
do funkce 10. května 1531. Za jeho
vedení nastaly v mincovně velice
rozhárané poměry. Klaus Kraus
byl obviněn ze závažných prohřešků, byl zbaven funkce mincmistra
a podle rozsudku komorního soudu
schváleného králem propadl za svá
provinění „hrdlem i statkem“. Provedení trestu bylo neustále odkládáno, až 25. května 1537 byl Klaus
Kraus na základě rozhodnutí krále
Ferdinanda I. osvobozen a propuštěn. Nikde se nenašel ani náznak
podstaty, čím se vlastně provinil.
V letech 1533 až 1536 byla původní šlikovská mincovna, kterou
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tvořil komplex Šlikova domu (část
dnešní radnice) a dnešního muzea,
přestavěna na královskou mincovnu. Roku 1538 zachvátil budovu
mincovny požár, který byl dáván
za vinu mincmistru Janu Weizelmannovi. Za nedostatečnou péči
o její bezpečnost byl mincmistr
potrestán pokutou 200 zlatých.
Oprava či spíše stavba nové budovy začala ještě v roce 1538.
V následujících letech se uskutečnila řada vyšetřování, kontrol
a revizí, neboť požárem byl provoz mincovny značně ochromen.
Na výkonu mincovny se negativně projevovalo i komplikované řízení provozu, při němž se
střetávala stará šlikovská správa
s novou královskou. Komisionální prohlídky vyvolávaly stále další a další návrhy na reorganizaci,
které se stupňovaly, až 25. září
1545 došlo k úplnému vyloučení
šlikovského vlivu. Ražbu mincí
plně ovládl král Ferdinand.
Jáchymovské doly v té době již
vykazovaly pokles těžby stříbra

a zákonitě se snižovala i produkce
jáchymovské mincovny. Ta však
až do prvních let třicetileté války
(1618–1648) zůstala ostatním českým mincovnám rovnocenným partnerem. Od roku 1654 je evidováno
několik let, z nichž se nedochovala
žádná ražba, která by dokázala její
fungování. Svou činnost ukončila
královská mincovna v Jáchymově
na přelomu let 1670 a 1671.
Tolar se stal pevnou měnou
Obě „velmoci stříbra“, země
pod
habsburskou
správou
a Sasko, se snažily o společnou
měnovou politiku. Zavedením
tolaru se to podařilo a po 400
let tyto země garantovaly jeho
význam ve světovém měnovém
systému. Tolar se stal měnou,
jež byla ochotně přijímána
ve všech zemích tehdejšího
světa. Tolar platil v rakouském
mocnářství do 30. března 1901,
v německých státech skončil
30. července 1907 na hodnotě
tří marek. Pro uplatnění tolaru

v evropském směnném systému
jako nominálně silné stříbrné
mince
bylo
nejvýznamnější
a rozhodující šlikovské období
ražby v letech 1520–1528. Tehdy
bylo vyraženo 3 250 000 tolarů
a 22 milionů pražských grošů.
Také v českém měnovém systému sehrál jáchymovský tolar
významnou roli. Ve 40. letech
16. století byla zavedena ražba
tolaru ve všech českých mincovnách. Tím byl položen základ
pro pozdější habsburskou jednotnou měnovou politiku. V té době
také získal tolar svůj konečný
název, z původního Joachimsthaler Guldengroschen se stával
Joachimsthaler Gulden → Guldenthaler → taler → tolar. Tolar
se uplatnil v dalších evropských
zemích, v zemích pod španělskou
i anglickou vládou, stal se měnou
v Karibiku. Španělská a anglická
výslovnost z tolaru vytvořila dolar,
název americké měny.
Jaroslav Ochec
foto: archiv autora

Znak na Královské mincovně
v Jáchymově ukazuje vybíjení mincí
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Tvořte s námi historii Jáchymova
V roce 2016 si bude město Jáchymov připomínat pětisté výročí
svého založení a kromě mnoha
připravovaných akcí souvisejících
s oslavami jubilea vzniká pod záštitou Městského úřadu Jáchymov
projekt Kolo příběhů. Ten si klade
za cíl shromáždit v písemné podobě příběhy osobností, jež trvale
„otiskly svoji stopu“ do jáchymovské historie. Soubor medailonů,

umístěný v modelu důlního kola
(viz obrázek), bude veřejnosti zpřístupněn na radnici a v muzeu.
Cílem však není zaznamenat
pouze osudy významných historických postav. Může to být také
příběh (ne)obyčejných lidí, kteří
svými činy ovlivnili běh jáchymovského času nebo životy jáchymovských obyvatel. Víte o někom, jehož „stopa“ by měla zůstat

uchována v jáchymovské paměti
i příštím generacím?
Své náměty nám posílejte e-mailem na adresu kolo500@post.
cz nebo poštou na adresu Muzeum
Jáchymov, náměstí Republiky 37,
362 51 Jáchymov. Do muzea je
možné příspěvky zanést také osobně. Můžete-li, pomozte nám Kolo
příběhů roztočit.
Za redakční radu Vít Laitl

Kolo příběhů (kresba Samuel Palán)

Logo k výročí 500 let Jáchymova vybráno
Komise pro přípravu oslav
města Jáchymova, doplněná
o odborníky na design a graﬁku,
vybrala logo k pětistému výročí města. Vybírat mohla devítičlenná komise z více než třiceti

návrhů, které vzešly z veřejné
soutěže, již koncem ledna vyhlásila rada města. Logo mělo být
originální, srozumitelné a obsahovat číslovku 500. Graﬁcké návrhy komisi zaujaly, ten vítězný
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však vybrala celkem jednoznačně. Vítězné logo bude veřejnosti
slavnostně představeno v červnu na vernisáži výstavy došlých
graﬁckých návrhů. Přesný termín
a místo konání výstavy se dozví-

te v květnovém vydání Luftu.
Všichni jste srdečně zváni.
Petr Fiala,
předseda komise
pro přípravu oslav

ročník 4 / číslo 4 DUBEN 2015 / Strana 20

Loučení lyžařů LK Nové Hamry se
zimní sezonou

Ze závodů na Stříbrné

Na Klínovci v doprovodu rodičů

Od začátku roku 2015 jsme se
zúčastnili řady závodů, při nichž se
naši závodníci umístili na předních
místech. Na Klínovci zabodovala Anna Kaššáková (2. místo), na
Bublavě Tomáš Pichlík (2. a 4.),
Jan Štěřík (3. a 5.), Terezie Šimonková (3.), Kateřina Potužníková
(4.) a Barbora Káňová (6.). Na
Lišáku Stříbrná zvítězila Veronika

Stupně vítězů na Špičáku – druhé
místo obsadila Anna Kaššáková

WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

Ječmenová, druzí byli Veronika
Lebedová, David Peterka a Daniel
Babják, Adam Vorlický a Tomáš
Pichlík třetí, Terezie Šimonková
čtvrtá, Jakub Novák si dojel pro
5. místo a Kateřina Potužníková
a Filip Kastner pro šesté. V Telnici vybojovala 4. pořadí Nella Trinerová, páté Barbora Šimonková
a šesté Barbora Pejšová.
Anna Kaššáková reprezentuje
prvním rokem náš klub na republikových závodech po celé ČR (Bílá
v Beskydech, Albrechtice v Jizerských horách, Černý Důl, Pec pod
Sněžkou, Krkonoše, Ještěd). Sbírá
cenné zkušenosti a na šumavském
Špičáku se umístila na krásném
2. místě v obřím slalomu a na
3. místě ve slalomu.
V neděli 8. února pořádal náš
oddíl závody Nordblanc Cup Nové
Hamry na sjezdovce U Smrku
v Nových Hamrech. I přes silný
vítr a chumelení dorazilo 56 závodníků z Nových Hamrů, Stříbrné, Karlových Varů a Bublavy
a napětí panovalo od začátku až
do samého konce. Soutěžící předváděli nádherné sportovní výkony,
které doprovázela hudba a komentář ředitelky závodu Markéty Štěříkové. Za své výkony byli všichni
závodníci odměněni cenami a vel-

kým potleskem všech přítomných.
Z výsledků podle kategorií: U6
(chlapci) – třetí Jakub Novák a pátý
Adam Vorlický; U8 (dívky) – šestá Barbora Káňová; U10 (chlapci)
– první Jan Štěřík, třetí David Peterka a čtvrtý Tomáš Pichlík; U12
(dívky) – třetí Terezie Šimonková
a čtvrtá Kateřina Potužníková.
V polovině března jsme ukončili zimní část závodů na Klínovci,
kde se sešlo 180 závodníků všech
věkových kategorií z Čech i Německa. Závod byl velmi náročný,
protože byla hustá mlha a trať
kvůli ledu velmi rychlá. Přesto se
s tím naši závodníci poprali a do
cíle dojeli všichni v pořádku, což
je nejdůležitější. Na závěr závodu
proběhlo také vyhlášení celoroční
soutěže Krušnohorský pohárek,
jenž se skládal z pěti nejlepších
umístění závodníka. Zde jsme
měli krásné zastoupení ve věkové
skupině U8, a to díky Nelle Trinerové, která obsadila 5. místo
v celkovém pořadí.
Závěr zimní sezony jsme oslavili
krásnou slunečnou nedělí na velké
sjezdovce v Nových Hamrech. Za
doprovodu hudby všichni závodili
v paralelním slalomu. Děti se snažily porazit rodiče, kamarád kamaráda, bratr sestru, ovšem nakonec

byli vítězi všichni, protože to byl
den plný zábavy, pohody, lyžování
a setkání milých lidí.
Rádi bychom poděkovali všem,
kteří náš klub podporovali: TJ Jiskře Nejdek, městu Nejdek, obci
Nové Hamry, Hotelu Seifert, Hotelu Schwarz, NORDBLANCu,
ﬁrmě AVE CZ, odpadovému hospodářství s.r.o., Skiareálu Velká
– U Smrku Nové Hamry, Polypressu s.r.o., IPM Stars, s.r.o., Horské službě Nové Hamry, Robertu
Vlasatému, Štefanu Harakalovi,
rodině Vorlických, Lebedových
a Štěříkových. Naše díky patří
i rodinám malých závodníků, které
děti na závody nejen doprovázejí,
ale též povzbuzují podél trati za
každého počasí.
Dále samozřejmě náleží poděkování trenérům a všem, kteří se na
přípravě malých závodníků podílejí. Těšíme se na další sezonu plnou sněhu a závodů a věříme, že si
z nich odneseme spoustu krásných
umístění a sportovních zážitků.
za TJ Jiskra Nejdek, oddíl
alpského lyžování, Lyžařský
klub Nové Hamry
Martina Nováková
foto: Martina Nováková,
Milan Kaššák
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Letošní zima očima Horské služby
Krušné hory
Sněhová pokrývka už změnila svůj charakter ze souvislé na nesouvislou, většina lyžařských areálů ukončila pro tuto sezonu svou činnost,
ráz počasí plynule přešel ze zimního na jarní, a tak i Horská služba Krušné hory (též HS) může začít s rekapitulací a pomalu uzavírat statistiky.

Členové okrsku HS Plešivec

Přestože k současnému ročnímu období se může ještě vázat
intenzivnější sněžení doprovázené
silným nárazovým větrem (a počátek dubna toho byl dobrým příkladem), jsou to stavy jednorázové, které, jak říkají starousedlíci,
komplikují situaci pouze místním.
Taková mimořádná nadílka není
impulzem k tomu, aby návštěvníci
hor přijížděli v počtech typických
pro plnou sezonu. Areály mimo
provoz již činnost neobnoví, a tudíž ani Horská služba nemusí při
jarních kalamitách reagovat posílením službyschopnosti.
Jaká tedy ta letošní sezona byla?
Poslání a základní úkoly Horské
služby jsou jasně dané – pomoci
člověku, který se v horském prostředí ocitne v nouzi ať už tím, že
si přivodí zranění, nebo zbloudí.
Tím se zima 2014/2015 nikterak
nelišila od těch předchozích. V několika případech Horská služba

Krušné hory realizovala pátrání
– tzv. hledačky po zbloudilých turistech a lyžařích. Akce vedla HS
sama (většinou při přímém volání
z místa nehody) nebo v součinnosti
s ostatními složkami integrovaného záchranného systému. Neustále
apelujeme na návštěvníky hor, aby
využívali tzv. SOS aplikaci Horské
služby, jež má podporu v moderních mobilních telefonech. Funguje
na bázi odeslání SMS zprávy, která
obsahuje GPS souřadnice polohy
telefonu, na dispečink Horské služby. Po vyhodnocení jsme schopni
s danou přesností tento telefon
zbloudilce lokalizovat a na místo
určení vyslat záchranáře s patřičnou technikou. Nemusí se svolávat
náročná akce s velkým počtem záchranářů s technickým vybavením.
Svou roli hraje kvalita pokrytí
mobilním operátorem, s nímž to
je na horách jako s počasím (často
se mění), a stav nabití baterie pří-

„Drobnost“
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stroje v momentě zbloudění. Mít
u sebe funkční mobilní telefon je
jedna z deseti zásad tzv. Desatera
pravidel chování v horském terénu.
V západní části Krušných hor
vyrostl nový skiareál na Plešivci. Byl sice otevřen již v sezoně
2013/2014, ovšem svou pravou
tvář, díky uvedení do téměř kompletního provozu, ukázal až v zimě
letošní. V sousedním areálu na
Klínovci byl po rozsáhlé modernizaci na jižní straně zahájen provoz lanové dráhy a sjezdové tratě
Jáchymovská. S novou tváří od letošní sezony přišla i Krušnohorská
lyžařská magistrála. V úseku od
Bublavy po Loučnou pod Klínovcem byla nově označena a o stavu
upravenosti jednotlivých úseků se
turisté mohli informovat pomocí
mapy v interaktivní podobě.
S těmito projekty se zvýšila návštěvnost a Horská služba Krušné
hory zaznamenala značný nárůst
úrazovosti. V rámci republikových
statistik se dokonce zařadila mezi
oblasti s nejvyšším počtem zásahů. Tuto zimu proto hodnotíme
jako sezonu pro nás pilotní, kdy
jsme na nové projekty nedokázali
zareagovat podle představ a systémem, který je pro práci záchranářů důležitý. Do budoucna proto
usilujeme o personální navýšení
záchranářů a stejně tak i techniky
pro záchrannou činnost. Stanice
HS Plešivec si svou polohou a situací řekla o kompletní rekonstrukci,
jež by měla přinést horským záchranářům a návštěvníkům hor do

budoucna moderní zázemí důležité
pro práci a provoz.
Kromě záchranné činnosti byly
i pro tuto sezonu připraveny metodické akce. V únoru proběhla zimní oblastní soutěž, letos pod patronátem okrsku HS Měděnec. Při ní
zájemci a čekatelé na přijetí do řad
HS, ale i její členové poměřují síly
při jízdě v brankách obřího slalomu, absolvují skialpinistickou fyzickou etapu, jejíž součástí je technická disciplína v podobě slanění
s lyžemi připoutanými k batohu
a stejně tak výstup exponovaným
terénem. V teple po závodě jsou
přezkoušení ze zdravotní části, tj.
v poskytnutí zdravotní první pomoci a práci s lanovým materiálem
a uzlování. Ti nejlepší ve dnech 25.
až 28. března reprezentovali Krušné hory v Krkonoších, kde se konal
již 37. ročník Mezinárodní soutěže
Horské služby. Soutěž se koná jako
memoriál Jana Messnera a Štefana
Spusty, kteří zahynuli na Sněžce
při záchranné akci v roce 1975.
V zimní sezoně 2014/2015 řešila Horská služba Krušné hory
823 událostí (statistika k 29. březnu 2015), tedy o 200 výjezdů více
než v předešlé sezoně. Ve většině
případů šlo o úrazy lehčího charakteru v podobě zhmoždění, nekomplikovaných zlomenin a lehkých
úrazů hlavy. Pro nás běžné úrazy
souvisejí se sjezdovým a běžeckým lyžováním, resp. snowboardingem. V menším procentu se
přihodily i úrazy vážné, v deseti
případech jsme museli kvůli rych-

Předání pacienta z terénu letecké záchranné službě
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60 let HS v Krušných horách
V letošním roce oslaví Horská
služba Krušné hory výročí 60 let
od svého založení. Oﬁciální oslavy se uskuteční 6. června 2015 na
vrcholu Klínovce. V rámci oslav
proběhnou ukázky záchranné činnosti a ukázka techniky. Jejich
součástí bude i bohatý doprovodný
program s možností pro širokou
veřejnost prověřit si fyzickou zdatnost při prověrce společně s členskou základnou HS.
www.hscr.cz, tel. +420 1210,
Horská služba ČR

losti a šetrnosti transportu požádat o spolupráci vrtulník letecké
záchranné služby.
Počty událostí mohou ovlivnit
návštěvníci hor svou ukázněností,
slušností a nepodceňováním nástrah, které naše hory umí přichystat. Jsme rádi, pokud se kontakt
s vámi omezí pouze na užitečné
rady při vašich toulkách po Krušných horách. Horám zdar!
Zdeněk Mašek
foto: Ondřej Vank,
Vojtěch Danihel

Akce na Plešivci

Vrcholová akce žactva v běhu na lyžích

Vyčerpání v cíli

Ve dnech 14. a 15. března se
v lyžařském areálu na Jahodové
louce u Božího Daru konal závod
Českého poháru staršího žactva
a zároveň i ﬁnále soutěže Hledáme
nové talenty, což je vrcholná akce
pro mladší žactvo. Sešlo se zde
více než 300 dětí-závodníků.
První den soutěžili v tzv. cross
country crossu, novém formátu
závodu, při němž se absolvuje
trať s mnoha obratnostními překážkami (boule, slalom, ostré zatáčky apod.). Jede se nejen z kopce, ale trať obsahuje i stoupání.
Druhý den proběhl standardní
závod klasickou technikou. Bylo
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

Rozhodčí při práci

opravdu krásné sledovat nové
lyžařské naděje, jak se dokážou
vypořádat se všemi připravenými
nástrahami náročných božídarských tratí. Až do cíle bojovali
úplně všichni, nejen vítězové,
které může každý najít na stránkách Svazu lyžařů ČR.
Kvůli velkému počtu závodníků
kladl tento závod vysoké nároky na
pořadatele. Jde o nadšence a fandy
běžeckého sportu, kteří bez nároku
na odměnu stráví celý víkend venku bez ohledu na počasí. Někteří
připravují tratě, jiní řeší přihlášky,
další měří čas atd. Činností, jež
je potřeba zejména při závodech

na republikové úrovni zabezpečit, je mnoho.
A že jsme se úkolu zhostili se
ctí, dokazovala pochvala jak od
závodníků a jejich doprovodu, tak
i od činovníků Svazu lyžařů ČR.
Potěšující bylo, že se tentokrát
aktivně zapojili i noví členové
klubu. Řada z nich absolvovala na
podzim své první školení z pravidel lyžařských závodů a ihned se
v sezoně zapojili do práce. Přestože to pro řadu z nich byl první
závod, jejich práce byla bez chyb,
na profesionální úrovni a spolu
s dlouholetými, zkušenými rozhodčími vytvořili tým, jenž před-

vedl naprosto špičkový výkon.
Letošní sezona nám skončila
a v ní se rozhodčí kromě zmiňovaného Českého poháru žactva
aktivně zúčastnili i Karlova běhu,
Štítu Krušných hor, Dámské jízdy
a řady přespolních běhů. Protože
na to v hektickém prostředí závodů nebyl čas, chtěl bych využít
této možnosti a všem, kteří letos
pomáhali, vzkázat: Děkuji vám
jménem vedení našeho oddílu za
pomoc, bez níž bychom to rozhodně nezvládli.
Petr Mach
foto: Kateřina Machová
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Železářská historie Potůčků
Potůčky, obec stojící na samé hranici naproti saskému Johanngeorgenstadtu, má za sebou dlouhou historii výroby a zpracování železa,
která sahá až do konce 16. století. Železářská výroba, jež stála u zrodu obce, zde skončila vlastně až nedávno a dosud přetrvává na druhém
břehu Černé v továrně ve Wittigsthalu, která za svůj vznik vděčí právě potůčkovskému hamernictví.

Johanngeorgenstadt osvícený plameny z vysokých pecí ve Wittigsthalu, pohled od Potůčků (obraz Ch. J.
Oldendorpa, kolem roku 1830, repro: Wikipedia / SLUB Deutsche Fotothek)

První hamr v prostoru budoucích
Potůčků vznikl na základě privilegia, jež 1. června 1570 udělil Horní
Blatné císař Maxmilián II. Obec
se rozhodla jej postavit na pravém
břehu Blatenského potoka (Breitenbach) poblíž jeho soutoku s Hraničním potokem, nedaleko dnešní benzinové pumpy. Důvodů, proč byl
hamr založen tak daleko od Horní
Blatné, bylo několik. Zaprvé zde
byl dostatek vody nutný pro pohon
vodních kol, jejichž pomocí se vodní energie přenášela na buchar hamru. Dále tu byl na rozdíl od Horní
Blatné, kde již v té době byly lesy
do značné míry vykáceny, i dostatek dřeva pro výrobu dřevěného uhlí
potřebného pro tavení železné rudy.
Také sama železná ruda byla nablízku – těžila se na svazích Jelení hory
mezi Horní Blatnou a Potůčky i na
svazích protilehlé Vlčí hory. Je však
pravděpodobné, že byla využívána i surovina z drobnějších ložisek
přímo na Hamerském vrchu nad
hamrem. A konečně zde byl i ekologický aspekt – kouř z hutí nevadil
na odlehlém místě tolik, jako kdyby
stály hned u města.

Podobné důvody vedly k zakládání hamrů, hutí, skláren, kobaltových mlýnů a dalších průmyslových provozů mimo obytná
sídla i na mnoha jiných místech
Krušných hor. Často tak vznikly
uzavřené areály se statusem svobodného dvorce, v nichž kromě
výrobních zařízení stály i vrchnostenské domy, domy pro dělníky
a úředníky, obilné mlýny, sýpky,
pivovary a další hospodářské budovy. Právem vařit a šenkovat
pivo, mlít mouku, péct chléb a porážet dobytek byl vybaven i hamr
na Breitenbachu.
Už v roce 1583 hornoblatenská obec hamr prodala Sebastianu
Köppelovi z Horního Slavkova,
ovšem s podmínkou, že on i jeho
zaměstnanci budou podléhat blatenské soudní pravomoci a že z vytaveného železa bude městu odvádět stanovený poplatek. Köppel
vlastnil hamr do roku 1599, kdy
jej odprodal perkmistrovi Gabrielu
Sieglovi, jeho bratru Melchiorovi
a jejich společníkovi Melchioru
Kleinhempelovi (Kleinhempelovi byli známá hamernická rodina,
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která podnikala mj. i v Rittersgrünu). Poté je jako hamerník uváděn
Jakob Selig (Sehling) a v roce
1602 provoz kupuje hamerník
a výrobce plechu Lorenz Wittich,
původem z Jáchymova, který předtím působil v hamru ve Svatavě
u Sokolova (příchod rodiny Wittichů do Breitenbachu v roce 1602
zmiňuje Albert Neudert, podle
Johanna Christiana Engelschalla
převzala hamr až později). V roce
1616 se Lorenz Wittich stal i rychtářem v obci Ziegenschacht (dnes
Stráň), pod niž hamr tehdy spadal.
Roku 1624 převzal řízení rodinného podniku nejstarší syn Lorenze
Witticha Caspar (1602–1673).
V dobách třicetileté války však
provoz hamru upadal a po několik let až do roku 1643 se v něm
nepracovalo vůbec. Novou licenci k provozování hamru obdržel
Caspar Wittich od jáchymovského
horního úřadu na Silvestra 1643.
Po skončení třicetileté války se
v Krušnohoří naplno rozběhlo
úsilí katolické církve o vymýcení
luteránského kacířství. Protestant
Caspar Wittich tehdy zakoupil

pozemek při soutoku Blatenského potoka s Černou ležící těsně
za hranicí na saském území a se
svolením kurﬁřta Johanna Georga zde v roce 1651 postavil nový
hamr na výrobu plechu, hamernický dům, domy pro zaměstnance
a další budovy. Celému areálu se
podle jeho zakladatele začalo říkat
Wittichsthal (od 19. století
Wittigsthal). Tento hamr pak zanedlouho, spolu se sklárnou v nedalekém Jugelu, sehrál významnou roli
při exodu mnoha hornoblatenských
protestantů do Saska v roce 1653,
kteří v něm našli azyl předtím, než
byl v únoru 1654 jejich přičiněním
založen Johanngeorgenstadt.
Wittich si však ponechal i hamr
v Čechách, k němuž po třicetileté
válce patřilo šest obytných stavení,
mlýn na mouku a pivovar. V roce
1671 potvrdil císař Leopold hamru
opět jeho privilegia a byly mu přiděleny pro jeho potřebu i další lesní pozemky. Majitel hamru mohl
dokonce vykonávat jednoduchou
soudní pravomoc.
V roce 1673 Caspar Wittich zemřel a byl pochován v kostelu v Johanngeorgenstadtu. Oba hutní provozy (v Potůčkách i Wittichsthalu)
pak po nějakou dobu provozovaly
jeho děti. Patrně počátkem 90. let
17. století je přenechaly svému příbuznému Johannu Gabrielovi Löblovi, který je však nedržel dlouho,
protože se zadlužil výstavbou hamru ve Pstruží. Také v dalších letech
se vlastníci obou provozů často
střídali. Podle Engelschallova popisu Johanngeorgenstadtu z roku
1723 potůčkovský hamr několik
let předtím stál, provoz však byl
opět obnoven. Historická stopa hamru se pak zcela ztrácí a lze předpokládat, že někdy ve 30. až 40.
letech 18. století zanikl. Důvodem
byl patrně citelný nedostatek dřeva, který se v té době projevoval
v celém regionu a vedl i k uzavření
některých důlních provozů. Když
byla o sto let později, v roce 1831,
na pozemcích, které k hamru patřily, postavena stará potůčkovská
škola, byly údajně ještě rozvaliny
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Clausův mlýn asi kolem roku 1940, pohled ze saské strany

Slévárny ve Wittigsthalu (v popředí) a Potůčkách v roce 1907

budov vidět. Z celého areálu přežil
pouze obilný mlýn Hammermühle,
ve kterém byl později i hostinec
a za první republiky byl podle svého majitele označován jako Clausův mlýn. I tento historický mlýn
byl bohužel brzy po druhé světové
válce zbourán a z jeho zařízení se
dochoval pouze zbytek vodního
příkopu na pravé straně silnice poblíž benzinové pumpy.
K hamru patřily i další pozemky nacházející se poblíž dnešního
jádra obce kolem kruhového objezdu a severně a východně odtud.
Zde bylo založeno snad již koncem
16. století nebo nejpozději kolem
poloviny 17. století v souvislosti
s rozvojem těžby v sousedním Johanngeorgenstadtu několik dolů na
stříbrné a kobaltové rudy, z nichž
jsou jmenovitě známé doly Maria
Magdalena (nazvaný v roce 1686

prvé v Sasku výrobu válcovaného
černého a pocínovaného plechu,
s níž slavil obrovské úspěchy
a závod nestačil krýt poptávku.
V roce 1836 založil Nestler spolu
se svým zetěm Eduardem Wilhelmem Breitfeldem (1803–1873)
ﬁrmu Nestler & Breitfeld, ze které
se postupně stal jeden z největších
železářských podniků v Krušnohoří. Breitfeld byl již předtím
majitelem hamru Rothenhammer
v Oberwiesenthalu a v roce 1831
se stal rovněž spoluvlastníkem
železného dolu Engelsburg v Černém Potoce u Kovářské. Firma
Nestler & Breitfeld brzy převzala
mj. také Arnoldshammer v Rittersgrünu, hamr Siegelhof v Pöhle
a především Erlhammer mezi
Johanngeorgenstadtem a Schwarzenbergem, nejstarší hamr v regionu doložený už k roku 1380,

po dceři Caspara Witticha), Rosenhof, Glück mit Freuden, Segen
Gottes či Weiße Schwann. Kolem
nich stálo několik cechovních
domků (z jednoho z nich vznikl
později hostinec Na Haldě), stoup
a dalších důlních zařízení, pro jejichž provoz byl vybudován i vodní příkop z říčky Černá. Hlavní
období rozvoje důlní činnosti spadá do 18. století, ještě v polovině
19. století však byl v provozu důl
Neuverborgenglück.
Majitelem důlních pozemků
v Potůčkách se ve 20. letech 19.
století stal úspěšný podnikatel
Carl Gotthilf Nestler (1789–
1864), který zbohatl na obchodu
s obilím a asi v roce 1824 koupil
i hamr Wittigsthal včetně jeho příslušenství na české straně hranice.
Kolem roku 1830 (snad 1828)
zavedl Nestler ve Wittigsthalu po-

Doly v Potůčkách (v popředí), Wittigsthal a Johanngeorgenstadt na
vyobrazení v Engelschallově kronice Johanngeorgenstadtu (1723)
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Razítko firmy Nestler & Breitfeld na
obchodním dopisu z roku 1909

z nějž se pod Nestlerem a Breitfeldem vyvinuly dodnes existující
Železárny Erla. V roce 1884 se
majetek ﬁrmy rozšířil i o Pfeilhammer v Pöhle.
Expanze ﬁrmy Nestler & Breitfeld se koncem 19. století přenesla i do Potůčků, kde byla přímo
naproti hamru Wittigsthal postavena pobočná slévárna na výrobu
litiny. Jako rok jejího vzniku se
uvádí rok 1880 nebo 1893. V továrně, jež se stala součástí ﬁrmy
Nestler & Breitfeld GmbH, Eisenwerke in Erla, Pfeilhammer,
Wittigsthal i. Sa. und Breiten-

Areál slévárny v roce 1900, v popředí tehdy nové nádraží, vlečka od něj
ještě nebyla vybudována. Vlevo na pilotech umístěné vantroky pro přívod
průmyslové vody
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Litinová kamna Vulkan z produkce
potůčkovské slévárny (archiv
Vlastimila Ondry)

bach i. Bö., pracovalo na 200
lidí, a podnik se tak stal pro Potůčky a jejich okolí významným
zaměstnavatelem. Ke stěžejním
výrobkům patřily ozdobná litinová kamna a sporáky Vulkan. Pro
odbyt zboží bylo důležité vybudování železniční tratě. Johanngeorgenstadt na ni byl napojen už
od roku 1883 a v roce 1899 se po
dokončení tratě z Karlových Varů
do Johanngeorgenstadtu otevřelo
i spojení do Čech. Nádraží v Potůčkách bylo později spojeno se
slévárnou i samostatnou vlečkou.
Krátce po první světové válce byl
závod modernizován a rozšířen
o další objekty.
Ve druhé polovině 20. let se
tehdy již akciová společnosti
Nestler & Breitfeld ocitla ve ﬁ-

nančních potížích a v roce 1928
ji převzala strojírenská ﬁrma
Zschopauer Motorenwerke J. S.
Rasmussen AG, kterou založil
v roce 1912 v saském Zschopau
dánský inženýr a vynálezce Jørgen Skafte Rasmussen. Tato ﬁrma, známější pod jménem DKW,
se koncem 20. let minulého století stala jedním z největších
výrobců motocyklů na světě, ale
produkovala také oblíbené malé
osobní vozy DKW a na počátku
30. let začala koketovat i s výrobou letadel. Závody, jež patřily
pod ﬁrmu Nestler & Breitfeld,
včetně potůčkovského, se staly
jejími subdodavateli a zhotovovaly se zde součásti pro výrobu
motorů. V době hospodářské krize a zvláště po 6. červenci 1931,
kdy se údolím Černé přehnala
ničivá povodeň, byl provoz sléváren v Potůčkách i sousedním
Wittigsthalu po určitou dobu zastaven. Svůj obrovský předchozí
rozmach nezvládla za hospodářské krize ani mateřská DKW, kterou před krachem zachránila až
Saská státní banka. Podnik DKW
byl v roce 1932 rozdělen a z jeho
části vznikla ﬁrma Auto Union,
předchůdce Audi. Firma Nestler
& Breitfeld byla z koncernu vyčleněna, ale nadále dodávala tenkostěnnou litinu pro Auto Union
a od roku 1933 krátkodobě i součástky pro konstrukci letadel Erla
Me vyráběných od tohoto roku
v nově založeném podniku Eisenund Flugzeugwerk Erla.

Areál závodu kolem roku 1940, v popředí vlečka od nádraží, na vloženém
snímku detail vlečky asi z 60. let
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Areál staré slévárny v současnosti (foto Jiří Kupilík)

Po zabrání Sudet v roce 1938
pokračoval potůčkovský závod
v produkci pod hlavičkou Železáren Erla. V letech 1942–1944 byl
rozšířen a přestavěn na slévárenskou výrobu pro válečný průmysl,
specializoval se na výrobu automobilových motorových válců.
Litina byla tavena ve dvou kuplovnách. Během druhé světové války
pracovalo ve slévárně až 300 lidí.
Po roce 1945 převzal závod
československý stát a do roku
1946 jej provozoval jako slévárnu, v roce 1947 však bylo výrobní
zařízení odvezeno na Slovensko.
V Potůčkách se v té době začala
intenzivně těžit uranová ruda a počátkem roku 1948 se závod stal
majetkem státního podniku Jáchymovské doly, který jej využíval
jako kompresorovnu, úpravnu rud
a pro sklady. Po skončení těžby
byly objekty v roce 1959 předány závodu Dýšina Přerovských
strojíren, který je zrekonstruoval,

vybavil třemi novými kuplovnami
a od roku 1960 v nich rozjel výrobu odlitků pro kanalizační potrubí. Roku 1962 bylo vyrobeno
asi 3 350 tun odlitků. V roce 1964
byl instalován odstředivý stroj
švédské výroby k odlévání trub
o průměru 60 až 120 mm a délce
1–2 metry, ale po krátké době byl
odvezen do Dýšiny. Ke stroji byla
postavena indukční udržovací pec
pro tekutou litinu.
V roce 1965 byl celý závod
Dýšina včetně provozu Potůčky
převeden pod křídla Škody Plzeň. V 60. letech zaměstnávala
slévárna v Potůčkách téměř sto
lidí. Konec výroby nastal v lednu 1981, kdy se prolomila střecha slévárny. Provoz byl zrušen,
strojní zařízení likvidováno a část
staveb byla později odstraněna,
v roce 1985 byla snesena i vlečka. Nemovitosti přešly na obec,
která je na počátku 90. let převedla na Lesy ČR, jež v areálu

Jak vypadaly krušnohorské železné hamry, ukazuje dodnes Frohnauer
Hammer v Annabergu-Buchholzu (foto Jens Kugler)
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zřídily pěstírnu stromků. V rámci
privatizace pak areál získala Lesní společnost Stříbro, od níž jej
obec Potůčky v letech 2005–2006
odkoupila zpět.
Tím se začala odvíjet nová
historie. Obec zbylé objekty částečně zrekonstruovala a začala
je využívat pro pořádání kulturních akcí, zvláště rockového
festivalu Pot-Rock. Letos v létě
proběhne jeho již šestý ročník.
Celý cíp území mezi železniční
tratí a státní hranicí, kde kdysi
pracovala slévárna a také stříbrné a později i uranové doly, čekají možná do budoucna zásadní

změny, neboť obec s ním má velké rozvojové plány.
Michal Urban
Prameny:
Engelschall, Johann Christian:
Beschreibung der Exulantenund Bergstadt Johanngeorgenstadt, Leipzig 1723.
Hučka, Jan: Zaniklé továrny českého západu. MF Dnes, 2003
Neudert, Albert: Bergstadt Platten
– die Stadt in Geviert, 2012.
ústní sdělení Františka Metličky, Vlastimila Ondry, Manfreda Schönigera

Pohled na slévárny od severu, 70. léta

Kulturní klub Merklín, dobrá zpráva,
pokrok nenosí, ale dává

O církevních restitucích to určitě nebylo

V jedné z několika rolí „Veselé paničky Merklínské“

Ordinaci Růžovou zahradu v televizi, nebo Růžovou náladu v klubu v Merklíně? Kdo měl to štěstí
a mohl si vybrat tu druhou možnost, rozhodně neprohloupil. A vybralo si hned tolik lidí, že malé
prostory praskaly ve švech, a to jak
v hledišti, tak při divadelní produkci šestnácti statečných na jevišti.
Jednoduché, omezenými možnostmi limitované, ale vkusné
a vtipné kulisy dohlížely na bezvadně předváděný koncert amatérských herců, z nichž někteří vystu-

Plno na jevišti, plno v hledišti
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povali i ve dvojrolích či trojrolích.
Dvě hodiny utekly jako voda,
všichni se dobře bavili a opět se
ukázalo, jakým přínosem je klubová divadelní činnost.
Škoda jen, že to, co bylo dříve
v obcích běžnou součástí kultury
jejich života, se stalo v dnešní době
spíše vzácností. O to víc si celý
soubor Kulturního klubu Merklín
zaslouží potlesk nejen na otevřené
scéně klubu, ale i v rámci naší současné krušnohorské kultury.
Jiří Kupilík
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Skopová nebo kůzlečí kýta na
černém pivu

Koza domácí je nenáročný býložravec, jehož chov má v Krušných
horách bohatou historii a dávnou
tradici. Užitkové vlastnosti tohoto
přežvýkavce jsou pro chovatele
přínosné po celou sezonu, přitom
k zajištění pastvy pro skopce nebo
kozí stádečko nejsou nutné rozsáhlé louky, jak je tomu při chovu třeba jen jedné krávy.
Děti pásly kozy na okrajích cest,
polí, mezí a malých mýtinek. Jejich pastva udržovala kvalitu louky. Kozy přirozeně ničily některé
téměř nezničitelné plevele, avšak
traviny při pastvě nebyly vypásány
až do kořínků jako v případě klidných ovcí. Všechny rostliny ovšem
nároky koz nesplňují. Kozí „za-

hradník“ má nejraději rostliny za
plotem anebo nejlépe všechny, jež
jsou pěstovány přímo v zahradě.
Užitkovost koz měla význam i pro
slavné rukavičkářské dílny v Abertamech. Tajemství výroby vyhlášených speciálních kozích sýrů
z Abertam není dodnes objasněno.
Kůzlečí maso bývalo častěji při
pozdějších Velikonocích. Kůzlata jsou totiž do té doby pouze na
mléce, jsou poměrně malá. A tráva s bylinkami tu na kopcích ještě nebývá. Kůzlečí obsahuje málo
cholesterolu, lehce stravitelné kozí
maso je však chutné po celý rok
a umožňuje zhotovit kulinářsky vítaný pokrm bez speciálních úprav.
Jde o zdravý druh masa, u spotře-

bitelů s vyšší zdravotnickou osvětou patří k těm vyhledávanějším.
V současnosti je kvalitní skopové
a kozí maso dostupné zpravidla
přímo u chovatelů a v okruhu jejich stálých klientů. V okolí Nejdku je dnes chovatelů alespoň pět.
A teď už k velikonočnímu receptu, jenž je v základu s mírnou
obměnou uveden také v publikaci „Tak chutná domov“. Vybral
jsem pro něj maso z mladého
skopce, přední kýtu z pěkného
zdravého kusu z domácího chovu. Velmi podstatný je už postup
ošetření masa po porážce, jde doslova o zrání masa. V únoru nechávám celý jateční trup zrát několik dnů při nízkých teplotách,
ve tmě a při dobrém přístupu
chladného vzduchu. Samozřejmě
že maso trochu oschne a ubude
na hmotnosti. Chcete-li maso voňavé a šťavnaté se speciﬁckým
aromatem, pečte je zpočátku při
vyšší teplotě. Pro následné dlouhodobější dušení v troubě postačuje už 150 °C.
Potřebné suroviny: 500 g skopového masa (můžeme použít

i kůzlečí), sůl, pepř, 500 ml černého piva, bramborový škrob
Solamyl, muškátový oříšek, citron, vepřové sádlo.
Postup: V pekáči rozpustíme sádlo a přidáme odblaněné maso bez
loje, kýta je krátce předem nasolená a opepřená. Maso rychle
opečeme v troubě z obou stran,
podlijeme asi 0,3 l černého piva,
pekáč přiklopíme a pomalu dusíme v troubě při teplotě přibližně
140 °C. Kýtu podle potřeby podléváme zbylým pivem nebo vodou.
Přibližně po dvou hodinách, když
je maso měkké, zahustíme omáčku trochou bramborového škrobu.
Dochutíme nastrouhaným muškátovým oříškem a pár kapkami
citronu. Vhodnou přílohou mohou
být bramborové knedlíky, brambory nebo bramborová kaše.
Dotazy a případné náměty na
tradiční recepty směřujte prosím
na adresu reditel@sosnejdek.cz.
Josef Dvořáček, projekt
Kulinářské zážitky v Krušnohoří/Erzgebirge
foto: Darina Dvořáčková

Ze zpráv krušnohorské
tiskové kanceláře
Z domova
Předseda České strany sociálně
demokratické, premiér Bohuslav
Sobotka potěšil nejen všechny své
příznivce vyhlášením nového programu strany pro blízkou budoucnost v duchu progresivního hesla
„Každému podle přání“. Zároveň
tím vystavil jasné Ne snahám Ano
a zásadně odmítl zprofanovaná
levicová hesla z dob komunistické éry „Kdo nepracuje, ať nejí“
a „Každému podle zásluh“, jež
v dějinných zkouškách naší poválečné historie neobstála.
Blízký východ
Za mimořádné pozornosti světových médií se na Golanských

výšinách uskutečnilo předání Miloše Zemana a jeho mluvčího Jiřího Ovčáčka ze zajetí IS (kam se
oba chytře a prozřetelně dostali),

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

včetně úhrady požadované ﬁnanční sumy zbavného. Předávající,
ministr kultury a památkové péče
IS, rychlost celé akce vysvět-

lil v krátkém prohlášení. Během
svého pobytu v zajetí Miloš Zeman svérázným výkladem koránu zamotal hlavu nejen místním
imámům z Mosulské kavárny, ale
podařilo se mu rozložit i ideovou
jednotu vůdců IS. Vše vyvrcholilo pátráním Jiřího Ovčáčka v archivech a nálezem historického
textu, kterým potvrdil pravost starého Prorokova prohlášení „Kdo
nožem Božím zachází, tím samým
nožem schází“. Hrůzný důsledek
tohoto nálezu dosvědčil krvavý
videozáznam se vzájemným uřezáváním hlav mezi islámskými
bojovníky, který ministr IS novinářům předložil.
Jiří Kupilík, Lufttk
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Duben – parafráze na co?
Aneb Podkrušnohoří v 80. letech 20. století
Byl první duben,
byl žertů čas,
budíku zval
do práce hlas,
kde emisí smrad,
krad’ slunce jas.
O práci šeptal tichý ret,
že by se na to vyﬂák‘ hned.
Autobus lhal práce žel,
kdo pozdě došel – nepřišel.
A pod obrysem Krušných hor,
sune se pracantů sbor.
Jezera hladká v lomu Jiří,
parami k slunci vzhůru víří.
Však dílo jde příjemně, hladce,
svist pasů či kolové trakce.
Přes svačinu pak k polednímu žáru,
vše chválu vzdává příjemnému jaru.
Drtírna drtí, třídírna třídí,

to každý primitiv od oka vidí.
Však briket, páry alchymie,
je kouzel a čar elegie.
Duši a také hudbu tónů,
dává všem vesmír elektronů.
Jak pára turbíny přestane kroutit,
kolem se všechno začne hroutit.
Black-out se stává strašákem světa,
vší civilizaci je vbrzku veta.
Ďas plynů, dehtů, ba i čpavku,
zdrtí každého netýkavku.
V procesu muži celí, smělí,
všem nebezpečím hrdě čelí.
Po rychlém spurtu k píchačkám,
do autobusu se namačkám.
Obzvláště vybrané party,
mastí na kolenou karty.
A doma, doma jsme zas,
je první duben, je srandy čas.

Ilustrační foto: Petr Štefek, Wikipedia Commons

Víťa Keller, krušnohorský dekadentní básník
(dekadence = úpadek, upadnu každou chvíli)
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LESY JÁCHYMOV

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

SPRÁVA LESŮ
MĚSTA JÁCHYMOVA
Myslivost

Nákup a prodej dřeva
pilařská výroba

k03050

 poplatkový lov jelení zvěře

 certifikované stavební řezivo
 paletové přílezy
 řezání střešních krovů na zakázku
do délky 10,5 m
 pořez na zakázku
MĚSTSKÉ LESY, Mathesiova 209, 362 51 JÁCHYMOV
tel.: 353 811 211, fax: 353 811 221
STŘEDISKO PILAŘSKÉHO PROVOZU
Dvořákova 999, tel.: 731 111 784

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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Hledáte?

vidíte
UKÁZKY VÝROBY RUKAVIC
HANDSCHUHERZEUGUNGVORFÜHRUNGEN
24.1., 21.2.2015
21.3., 25.4.2015
23.5.2015
20.-21.6.2015
Oční laserové centrum NEMOS MPC
je akreditovaným pracovištěm
s nejmodernějšími certifikovanými
technologiemi v České republice.
REAlizOvANé zákROky:

Areál Nemocnice Ostrov
U Nemocnice 1161, 36301 Ostrov
www.ocnimpc.cz
www.facebook.com/ocnimpc

• Odstranění dioptrií laserem
• Operace šedého zákalu
femtosekundovým laserem
• Operace zeleného zákalu
• implantace nitroočních čoček
• léčba sítnice
• Operace rohovky
• Estetické oční zákroky

13:00 - 17:00
Výstava Abertamské rukavičkářství
Ausstellung Aberthamer Handschuhmacherei
10.1., 7.2., 7.3., 11.4., 9.5.,
6.6.2015, 13:00 - 17:00
Městský úřad Abertamy
Gemeindeamt Abertham
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Darujte pololetní předplatné
MĚSÍČNÍK KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
Za 300 Kč každý měsíc
KVĚTEN až ŘÍJEN
barevné svědectví z Krušných hor a okolí
poštou na doručovací adresu v ČR
Objednávky pro Vaše blízké zašlete:
herzgebirgeluft@seznam.cz

KRUŠNOHORSKÝ LUFT o.p.s.
Komenského 299, 362 37 Horní Blatná

TRUHLÁRNA KAŠPAR.CZ – NEJSME PLÁTCI DPH
VYRÁBÍ: OKNA, DVEŘE, ZÁRUBNĚ, SCHODY, NÁBYTEK AJ.
MOŽNOST POŘEZU VLASTNÍ KULATINY
MEINLOVA 188, PERNINK, T-353 892 383  M-723 331 711
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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